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La propietat intel·lectual i els punts de vista dels continguts publicats en aquest butlletí són dels seus autors. Els continguts del butlletí són de lliure reproducció, distribució i transformació sempre què es faci 
constar la font (AMIC) i no es faci qualsevol mena de negoci o venda d’aquests continguts. D’acord amb la legislació vigent l’incompliment d’aquestes condicions constituiria una infracció sancionable.
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Els diaris catalans es disposen a 
assaltar Madrid
Per Merca 2-Bloomberg

El “Procés” tindrà un efecte secundari inesperat. Segons fonts de 
la companyia, La Vanguardia s’unirà al Periódico de Catalunya 
i traurà una edició de tall més “nacional” o “madrilenya”. Els di-
rectius de les dues principals capçaleres catalanes han detectat 
l’interès d’un públic més ampli als seus productes i es veuen en 
la necessitat d’expandir-se més enllà del mercat català.

El Periódico ja ha començat per obrir el seu web a continguts 
menys locals i més d’interès estatal. És el primer pas de la his-
tòrica capçalera de Zeta per acabar traient una edició en paper 
a Madrid, un vell somni que sempre va tenir el fundador del 
Grup Zeta, Antonio Asensio, pare de l’actual president.

La Vanguardia, que té una important delegació a Madrid i co-
breix informació estatal planeja obrir una edició impresa a la 
capital. El Grup Godó no compta ara mateix amb edicions im-
preses en altres ciutats fora de la seva comunitat autònoma, 
però pot fer-ho pròximament. El grup ni confirma ni desmenteix 
la notícia davant les preguntes de Merca2.es.

Aquesta nova aposta afermaria encara més el diari fora de la seva 
regió estratègica i en la qual porta treballant 80 anys. Actualment, 
La Vanguardia ja compta amb una edició digital a la capital de 
l’Estat, però se li escapa el públic de la premsa en paper. D’aquesta 
manera, amb la nova edició la capçalera del Grup Godó s’acostarà 
-encara més- al públic madrileny, una aposta arriscada en aquests 
temps de retrocés franc de les vendes de diaris de paper.

Tot i ser un mitjà regional, La Vanguardia ha sabut fer-se un 
forat entre el públic no català. Ja lidera Catalunya i ara s’ha 
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consolidat com el tercer diari generalista amb més tirada 
d’Espanya. Segons l’Estudi General de Mitjans (EGM), compta 
amb 585.000 lectors diaris i se situa per sobre d’altres de tirada 
estatal, com l’ABC. Aquesta xifra suposa un augment del 7% en 
el nombre de lectors.

Els atemptats jihadistes a Catalunya van ser el primer toc 
d’alerta de l’interès de públic no procedent d’aquesta regió inte-
ressat en les informacions de les capçaleres catalanes. El “Pro-
cés” ha portat aparellat un augment del tràfic dels seus webs i 
de la circulació dels seus exemplars impresos. En el cas d’El 
Periódico, s’ha vist afavorit per la seva posició poc partidària de 
la independència catalana. Per contra, les capçaleres madri-
lenyes estan patint una creixent desconnexió amb el seu públic 
català.

ACTUALITAT/ LA PRIMERA
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endesa.com

Per què evolucionem?
Tot, per viure i créixer, necessita obrir-se al món que l’envolta. Aquest desig innat de l’ésser humà per 
progressar explica per què una nova identitat. Una transformació que reflecteix el nostre nou model 
de negoci basat en la innovació i en la sostenibilitat, a portar al món nous valors per als nostres 
clients, els nostres inversors i, en definitiva, per a tots nosaltres. Perquè quan obrim la nostra energia, 
el progrés és possible per a tots.
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Una enquesta del Reuters Institute 
explora la desconfiança cap als 
mitjans
Per Ricardo Bilton / Nieman Lab  

 

Un  nou informe  de l’Institut de Reuters per a l’Estudi del Perio-
disme ofereix una visió sobre què impulsa la desconfiança cap 
als mitjans a tot el món.

Treballant amb YouGov, l’Institut de Reuters per a l’Estudi del 
Periodisme enquesta al voltant de 18.000 persones en nou 
països (Estats Units, Alemanya, Regne Unit, Irlanda, Espanya, 
Dinamarca, Austràlia, França i Grècia) per reunir dades qualita-

tives sobre la confiança en les notícies i les xarxes socials. Des-
prés que es preguntés als enquestats si estaven d’acord amb 
afirmacions com “els mitjans fan una bona feina per ajudar-me 
a distingir els fets de la ficció”, se’ls va convidar a compartir les 
seves raons en un quadre de text obert. Nic Newman i Richard 
Fletcher de Reuters van codificar aquestes 7.915 respostes per 
categoritzar els problemes i preocupacions que estan alimen-
tant la desconfiança cap als mitjans.

Alguns dels seus descobriments:
-  Per què les persones no confien en les notícies? Preocupació 
pel biaix, la invenció i les agendes ocultes. Dos terços de les per-
sones (67%) van citar un d’aquests factors com la raó per la qual 
no confien en el que llegeixen. Com era d’esperar, les preocupa-
cions sobre el biaix polític van ser particularment significatives 
als EUA, on el 34% dels enquestats el va citar com la raó per la 
qual desconfien en els mitjans de comunicació. Aquesta preo-
cupació és encara més aguda entre els que se situen a la dreta 
política, que tenen tres vegades més probabilitats de desconfiar 
dels mitjans que els que se situen a l’esquerra.

-  Construir confiança porta temps, però pot evaporar ràpidament. 
Una troballa reveladora de l’informe és que la confiança en les no-

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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tícies és significativament més gran entre les persones majors de 
35 anys (42%) que entre les menors de 35 (34%) i les de baixos 
ingressos (35%). Els autors suggereixen que aquesta diferència 
es deu al fet que les persones majors i més adinerades tenen més 
probabilitats d’estar conformes amb l’status quo, però també per-
què la confiança és producte de “històries que resulten necessàries 
i justes un cop i un altre”, el que porta temps reconèixer. Les mar-
ques, particularment les periodístiques, no guanyen la confiança 
de la nit al dia, i pot passar molt temps abans que les organitza-
cions noticioses vegin que els seus esforços en el fact-checking i la 
transparència periodística rendeixen fruits entre els lectors.

-  El vídeo és un factor de confiança clau. Si vols que la gent 
confiï en el que dius, mostra-ho, no ho diguis. A causa de que 
la TV és percebuda com a menys procliu a la manipulació en 
comparació amb el text i les fotos, els enquestats van dir que 
confien més en un informe si conté imatges en moviment. “En 
general, els mitjans de comunicació poden oferir imatges, ví-
deos, entrevistes o declaracions que mostrin el que informen o 
que provinguin de fonts oficials”, va dir un enquestat a Austràlia.

Per descomptat, això podria canviar a mesura que les noves 
tecnologies faciliten la falsificació de seqüències de vídeo.

-  La gent té una relació complexa amb les xarxes socials . És 
revelador que, si bé les xarxes socials s’han convertit en la font 
central de notícies per a moltes persones, només el 24% dels 
enquestats va dir que aquestes fan una bona feina ajudant-los 
a separar els fets de la ficció. Dit d’una altra manera, el fet que 
les persones estiguin a Twitter i Facebook tot el dia no vol dir 
que confiïn en tot (o fins i tot en la majoria de les coses) que 
llegeixen. Aquesta situació és igual per a persones de diferents 
edats i nivells d’ingressos. Aproximadament el 35% dels en-
questats que desconfien de les xarxes socials va esmentar com 
a raons de la falta de fact-checking i la prevalença d’informació 
basada en opinions.

D’altra banda, el 33% dels que sí que confien en el que lle-
geixen a les xarxes socials assenyalen els beneficis inherents 
d’aquestes plataformes, i diuen que fan que sigui més fàcil tro-
bar diferents veus que puguin donar una imatge més completa 
d’una història i revelar bretxes en la informació.

-  Solucionar el problema de la desconfiança requerirà que mi-
tjans, plataformes i lectors treballin junts. Mentre que els mi-
tjans s’esforcen per mostrar la seva manera de treballar i pro-
porcionar als lectors una varietat de serveis de fact-checking, 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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Newman i Fletcher escriuen que encara hi ha molta feina per 
fer quan es tracta de destacar al millor periodisme de la massa 
d’informació disponible a Internet. Un allunyament de la publici-
tat digital cap a models comercials recolzats per lectors podria 
ajudar els mitjans a ocupar-menys a aconseguir clics i més en 
investigacions profundes que els ajudin a generar confiança 
entre els lectors. També hi ha molt per fer per crear mitjans 
més representatius que contractin una gamma més diversa de 
persones de diferents edats, perspectives econòmiques, raça i 
gènere.

Facebook i Twitter també han de bregar amb el seu paper en 
el problema de la confiança, particularment quan es tracta 
d’identificar fonts fiables en les seves plataformes. (Facebook, 
per exemple, va començar a provar una funció per posar una 
etiqueta de “notícies d’última hora”). De fet, iniciatives com The 
Trust Project  i  The News Integrity Initiative sumen aportacions 
tant dels mitjans com de les companyies tecnològiques.

Els autors conclouen: Reconstruir la confiança serà un procés 
a llarg termini i necessitarà del compromís de mitjans, platafor-
mes i consumidors durant molts anys. Trobar solucions reque-
reix una sòlida comprensió de les percepcions i motivacions 

dels consumidors, i aquest document té com a objectiu contri-
buir proporcionant almenys una foto instantània de les preocu-
pacions actuals. En molts sentits, trobem que el públic és el que 
exigeix canvis.

El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’informe complet que es pot 
descarregar CLICANT AQUÍ

L’AMIC rep el reconeixement del Banc 
d’Aliments

La presidenta de la 
Fundació Banc dels 
Aliments, Roser Bru-
tau i Basté, ha enviat 
una carta a l’associació 
AMIC en la qual, en 
nom de la Fundació i 

de l’equip de més 200 voluntaris estables que en formen part, 
agraeix la valuosa col·laboració de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació en la campanya del Gran Recapte 
d’Aliments a Catalunya, celebrada els passats 1 i 2 de desembre.

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/risj-review/bias-bullshit-and-lies-audience-perspectives-low-trust-media


ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

Amb CaixaBank Pay, ja pots gestionar totes les 
operacions que facis amb les targetes financeres i 
de fidelització, i també pagar amb qualsevol* mòbil 
de la manera més fàcil, ràpida i segura.  
Descarrega’t ara l’app i comença a beneficiar-te 
de tots els avantatges que ofereix. 

Més informació, a www.CaixaBank.cat

NRI: 2248-2017/09681

 Descarrega’t CaixaBank Pay: 

 treu tot el profit de les targetes  

 i paga amb qualsevol mòbil 

*Vàlid per a dispositius amb tecnologia NFC.

Descarrega-te-la ara a: 
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El Gran Recapte es va posar en marxa l’any 2009 per donar 
resposta a l’increment en la demanda d’ajuda alimentària per 
part de les entitats socials. Al llarg d’aquestes nou edicions el 
Gran Recapte ha crescut en tones d’aliments donats, conforme 
s’eixamplava la solidaritat de la ciutadania envers les persones 
més desafavorides del nostre entorn. Enguany s’han assolit 
un total de 4.656 tones d’aliments arreu de Catalunya, que ja 
s’estan distribuint a les 210 mil persones que els quatre Bancs 
dels Aliments atenen actualment a Catalunya.

La part més visible del Gran Recapte és la recollida que es duu 
a terme als punts habilitats amb l’ajut de 30 mil voluntaris, però 
per a que tot funcioni cal també comptar amb la col·laboració 
desinteressada d’empreses de diversos àmbits com els serveis, 
el transport, la logística o la comunicació. Aquí és on, a parer de 
la presidenta de la Fundació del Banc d’Aliments “l’AMIC juga 
un paper clau per l’èxit de la campanya i, per això, volem agrair-
los, un cop més, la seva dedicació, aportació i compromís vers 
els Bancs dels Aliments”. (de Redacció AMIC)

Important caiguda de la premsa diària 
durant el 2017

2017 passarà a la història pels mínims històrics en els registres 
de la premsa impresa general. Els sis grans diaris de l’Estat -El 
País, El Mundo, ABC, La Razón, La Vanguardia i El Periódico- 
van començar l’any venent 337.932 exemplars de mitjana diària 
i el van acomiadar despatxant 298.381 còpies, segons les da-
des de novembre registrades per l’Oficina de Justificació de la 
Difusió (OJD). Això vol dir que en el transcurs d’aquest període 
s’han quedat 39.551 còpies pel camí, un 12%.

La difusió de la premsa generalista també ha seguit el seu par-
ticular descens, encara que a un ritme lleugerament més baix. 
Si al gener de 2017 els principals diaris tenien una difusió con-
junta de 629.408 exemplars, al final de l’any sumaven 568.987 
còpies, cosa que representa una caiguda del 10%.

Així les coses, resulta evident que el 2017 es va accelerar el 
deteriorament del paper, sobre el qual encara descansa bona 
part del pes dels principals diaris. De tots, el més perjudicat va 
ser La Razón, les vendes es van enfonsar un 19% entre els 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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mesos de gener i novembre, set punts més que la mitjana de 
les principals capçaleres.

La caiguda del diari de Planeta a venda diària va ser tres punts 
superior a la d’El Periódico, el segon en ordre descendent amb 
una minoració del 16%. La capçalera de Zeta va perdre 5.900 
còpies, per situar-se en les 33.348. Per la seva banda, La Van-
guardia i El País han cedit el 13% i 12% de les seves vendes 
en aquest temps. Aquest últim, a més, va perdre el 2017 la 
referència de les 100.000 còpies i al tancament de novembre 
veia perillar la barrera de les 90.000. En darrer lloc, El Mundo 
i ABC van registrar caigudes del 7% després de quedar-se en 
els 59.153 i 53.685 exemplars de venda, respectivament. (de 
Dircomfidencial)

La Vanguardia, Rac 1 i Antena 3 i TV3 
líders d’audiència a Catalunya 

Rac 1, La Vanguardia, Antena 3 i TV3 (pràcticament empa-
tades) es consoliden com els mitjans amb més audiència de 
Catalunya, segons la tercera onada de l’EGM del 2017. Rac 1 
ha obtingut 961.000 oients (el millor registre històric per a una 

ràdio a Catalunya) i s’ha consolidat com a líder indiscutible de 
la ràdio catalana, el que suposa un increment de 163.000 oients 
respecte l’any passat. D’altra banda, Catalunya Ràdio també 
ha obtingut el millor registre de la seva història amb 698.000 
oients, amb un increment de 141.000 oients en comparació a 
l’any passat. Aquest augment dels oients es deu, en gran part, a 
la cobertura informativa de la ràdio catalana sobre el “Procés”. 
Les dades es refereixen al resum de febrer a novembre del 
2017.

Pel que fa a la premsa escrita, el diari més llegit és La Van-
guardia, amb 561.000 lectors (585.000 tenint en compte els de 
la resta d’Espanya) i El Periódico ocupa la segona plaça amb 
404.000 lectors (457.000 al conjunt d’Espanya). L’Ara es con-
solida com el tercer diari més llegit a Catalunya amb 115.000 
lectors i supera a El Punt Avui, que ha obtingut 102.000 lectors. 
Antena 3 i TV3 lideren la televisió a Catalunya amb pràctica-
ment un empat:1.506.000 espectadors al dia d’Antena 3 contra 
1.503.000 espectadors de TV3. 

Pel que fa al conjunt espanyol, Cadena Ser continua essent 
la ràdio líder amb 4.336.000 d’oients, seguida per COPE, 
2.824.000 oients, Onda Cero, amb 1.950.000 oients i RNE, amb 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ
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1.391.000 oients. Marca és el diari més llegit a nivell estatal, 
amb 1.922.000 lectors; El Mundo és el segon més llegit amb 
1.080.000 lectors i l’As es consolida com el tercer més llegit a 
Espanya amb 1.028.000 lectors. 

El Butlletí de l’AMIC us ofereix l’Estudi General de Mitjans (Fe-
brer a novembre 2017). CLICAR AQUÍ  (d’AEC)

El Grup Zeta fulmina les revistes 
Interviú i Tiempo

Interviú  i Tiempo no tornaran a sortir al carrer. El Grup Zeta 
ha comunicat aquest dilluns a les seves plantilles el tancament 
de les dues capçaleres, que ni tan sols mantindran les seves 
edicions en línia. La intenció inicial de l’empresa és realitzar un 
acomiadament col·lectiu que afectarà tots els treballadors de 
les dues revistes.

Entre els motius que ha esgrimit la direcció del Grup Zeta per 
prendre aquesta decisió es troba “la impossibilitat de seguir 
mantenint durant més temps les importants pèrdues” que han 
generat en els últims anys tant Interviú  com Tiempo. Les dades 

recopilades parlen de pèrdues d’entre cinc i set milions d’euros 
que estarien basades en la caiguda de la difusió i de la publici-
tat en les dues capçaleres.  

D’aquesta manera Interviú tanca després de 42 anys als quios-
cos i  Tiempo  després de 35 anys de vida. Una dura decisió que 
posa de manifest les dificultats econòmiques que travessa el 
Grup Zeta i que l’han portat en els últims temps a una reducció 
de plantilla d’altres capçaleres com Sport o El Periódico de Ca-
talunya. La mesura dels dos tancaments representa acomiadar 
les 24 persones que integren la plantilla. (de Prnoticias)

La majoria dels dircom veu necessari 
exercir pressió sobre els periodistes

Una de les tasques més relle-
vants dels departaments de 
comunicació de les empreses i 
institucions és aconseguir que 
els mitjans recullin en les se-
ves informacions els missatges 

corporatius adequats per als seus interessos. Per a això, amb 

ACTUALITAT/ D’AQUÍ I D’ALLÀ

http://www.amic.media/media/files/file_352_1424.pdf
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freqüència, els comunicadors han d’exercir certa pressió sobre 
els periodistes. Així ho creu el 73% dels professionals enques-
tats per l’Associació de la Premsa de Madrid.

PUBLICITAT
Dels 510 comunicadors participants en l’estudi, el 14% creu que cal 
exercir pressió sobre els periodistes “moltes vegades”. La majoria -el 
37% - però creu que aquesta acció cal fer-la “en algunes ocasions”. 
Només el 27% declara que no ha dut a terme aquesta pràctica “mai”.

Malgrat que la majoria opina que cal aplicar pressió sobre els 
periodistes, un 50% dels dircom enquestats assegura que mai ho 
ha fet. I només el 0,8% reconeix que l’ha fet en moltes ocasions. 
La resta revela que l’ha fet en alguna ocasió. No obstant això, les 
pressions que exerceix el dircom no neixen normalment d’aquest 
professional sinó que, al seu torn, procedeixen d’algú superior 
en l’escala jeràrquica de l’empresa o institució en la qual treballa.

Però cal tenir en compte que en la majoria de les ocasions les 
pressions als periodistes no procedeixen dels comunicadors. 
Molt al contrari, els professionals dels mitjans reconeixen que 
són els propis directius de la seva empresa els que exerceixen 
la pressió habitualment. Així ho indica el 55% dels periodistes 

enquestats per l’APM. Després vénen els polítics (19%), se-
guit dels agents econòmics (17%) i, finalment i a gran distància, 
les agències de comunicació i gabinets de premsa (7%). Cal 
esmentar que un 75% dels periodistes reconeix que ha cedit a 
la pressió normalment per por a represàlies. (d’APM)

La justícia dona la raó als treballadors 
d’El País i anul·la una rebaixa salarial 
desigual
El Comitè Intercentres d’El País, juntament amb la Federació de 
Comissions Obreres, van pactar l’any 2013 amb la principal capça-
lera de Prisa una reducció salarial mitjana del 8% que s’aplicava 
a tots els treballadors subjectes al Conveni Col·lectiu amb salaris 
superiors als 33.000 euros. L’acord va quedar prorrogat amb la 
signatura del nou conveni que les dues parts van rubricar el 2016, 
un text que incloïa a més la incorporació a la seva plantilla de 22 
professionals que fins al moment eren col·laboradors.

El problema arribava aquest any quan al març el mateix Co-
mitè Intercentres va ser informat que la reducció salarial no 
s’aplicava a tots els treballadors inclosos dins d’aquest rang. 
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Després de les investigacions realitzades s’ha posat de mani-
fest que un terç dels afectats havia estat arbitràriament exclòs 
de la reducció. El desenllaç a aquesta història és una sentència 
de la Sala del Social de l’Audiència Nacional on s’estima la de-
manda de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comis-
sions Obreres i del Comitè Intercentres d’Edicions El País en 
la qual es reclamava la inaplicació de la reducció salarial que 
venia patint una part de la plantilla.

La sentència considera que el fet que l’empresa no reduís el 
salari d’un terç de la plantilla va suposar una vulneració del 
Conveni Col·lectiu, un frau de llei i una vulneració del dret a la 
igualtat, segons expliquen en una nota els representants dels 
treballadors de El País. (de Prnoticias)

Baixa la preocupació dels periodistes 
per l’atur i la precarietat laboral

La situació del periodisme ha anat de mal en pitjor des de 2008. 
D’un temps ençà la crisi en la qual s’han vist abocats els mitjans de 
comunicació ha destruït més de 122.000 llocs de treball a l’Estat i 
originat fortes incerteses al voltant del futur de moltes empreses.

Davant d’una realitat tan dramàtica sembla lògic que els pro-
fessionals del periodisme identifiquin l’atur i la precarietat la-
boral com el principal problema que tenen davant seu. Així ho 
reconeixen el 45,9% dels enquestats en l’Informe Anual de la 
Professió Periodística 2017 de l’APM. (d’AEC)

Els editors denuncien l’augment de tarifes 
de Correus en la distribució de premsa

Editors d’arreu de l’Estat han emès un comunicat on denuncien 
l’augment sense previ avís per part de Correus de la distribució 
de premsa fora de les capitals de província. Segons els editors, 
els increments arriben al 35% en alguns dels casos. L’entrada 
de la nova taula Tarifes de Correus ha començat a estar vi-
gent amb l’arribada del nou any i s’ha realitzat sense previ avís. 
L’augment s’ha produït de manera unilateral i ha passat d’una 
tarifa d’enviament de 0,62-0,80 cèntims d’euro per exemplar de 
cada publicació (un 29% més). No obstant això, alguns editors 
han detectat casos en què la pujada arriba al 35%.

Els editors manifesten el seu total rebuig a aquestes noves tari-
fes que afecten de manera molt negativa a la distribució de les 
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seves publicacions i que discrimina els lectors que viuen fora de 
les capitals de província. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Tradia Telecom gestionarà Barcelona 
Betevé

Tradia Telecon, SA guanya el concurs de 399.300 euros 
d’emissió i gestió de la cadena de TDT local Barcelona Betevé. 
Es tracta de l’Anunci de Informació i Comunicació de Barce-
lona, SA Societat Privada Municipal pel qual es fa pública la 
formalització del contracte que té per objecte el servei d’emissió 
i gestió del canal múltiple de TDT local amb denominació Bar-
celona. L’adjudicació a Tradia ha estat per un total de 387.393 
euros. (d’AEC)
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Periodisme digital: el que funcionarà 
el 2018
Per Kevin Anderson, consultor internacional de periodisme / 
WAN-IFRA

Els líders de mitjans digitals estaran feliços de veure 2017. 
Google i Facebook van consolidar la seva presència en grans 
parts del negoci de la publicitat digital, i les organitzacions de 
notícies digitals i legals de diversos països van començar a 
sentir la pressió de The Duopoly.

Crec que és important tenir una visió “vistes a mig mirar” 
d’aquests desenvolupaments. De vegades, és tan important 
entendre què no funciona, de manera que pugui centrar-se en 
el que és. Ara és clar que simplement perseguint l’escala, in-
tentant mostrar Google i Facebook a tants usuaris com sigui 
possible, no és una estratègia guanyadora.

També s’ha deixat clar que la publicitat digital de display està 
sota una pressió greu per a les empreses de mitjans de comu-
nicació. Google i Facebook han vinculat aquest negoci a tot el 
món, a excepció d’alguns països. En el meu treball a Europa, 
Amèrica del Nord i Àsia, he trobat editors i editors sèniors que 
formulen preguntes difícils sobre les seves estratègies digitals.

Tot el que s’ha dit, crec que és important centrar-se no només 
en els reptes, sinó també en les oportunitats destacades per les 
estratègies que estan funcionant.

El lector és rei
Una de les tendències més importants és el canvi en els ingressos 
dels lectors, canviant la combinació d’ingressos de dependre de la 
publicitat a una que se centra en els lectors. Com va dir l’informe 
World Press Trends, l’època centrada en l’audiència ha arribat. 
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Més que un simple canvi en la combinació d’ingressos, aquest 
canvi en els ingressos té implicacions estratègiques profundes 
que vull desempaquetar per un moment. A principis d’any, el 
New York Times va anunciar en la seva última revisió estratègi-
ca: el periodisme que s’aparta:

“Som, en termes més simples, un negoci de primera subscrip-
ció. El nostre enfocament en els subscriptors ens separa de 
manera crucial de moltes altres organitzacions de mitjans. No 
estem intentant maximitzar els clics i vendre publicitat de baix 
marge contra ells. tractant de guanyar una pàgina de visualitza-
ció de la cursa d’armes. Creiem que l’estratègia comercial més 
sòlida per a The Times és proporcionar un periodisme tan fort 
que diversos milions de persones de tot el món estiguin dispo-
sades a pagar per això”.

El New York Times no està sol en la recerca d’aquesta estratè-
gia. A Noruega, Aftenposten va duplicar els seus subscriptors 
en un any canviant-se de centrar-se en històries que van ob-
tenir més trànsit a les històries que més van implicar als subs-
criptors.

“Hi ha hagut un canvi de mentalitat des de punts de vista, im-
pressions d’abast i de pàgina fins a quants subscriptors tenim 
i com podem fer-los feliços”, va dir Tor Jacobsen, director co-
mercial de la companyia matriu del diari Schibsted, al lloc web 
Digiday de la indústria editorial digital. 

I per a aquells que podrien ser escèptics d’aconseguir que el 
públic pagui, voldria assenyalar a The Ananda Vikatan Group, 
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un grup multimèdia de llengua tàmil a l’Índia. Van ingressar en 
format digital per primera vegada i van llançar un lloc web el 
1997, però el 2005 van decidir canviar a una estratègia de con-
tingut pagat digital perquè el lloc web no pagava solament la 
publicitat. Fa més d’una dècada, i la seva transformació digital 
ha continuat, tant a nivell editorial com comercial. Durant els 
últims dos anys, han augmentat els ingressos digitals un 50 per 
cent any interanual.

Les dades són fonamentals per al vostre èxit
Un altre element clau de l’era centrada en l’audiència és una in-
versió en dades d’audiència i les habilitats per utilitzar aquestes 
dades amb eficàcia. Aftenposten utilitza Facebook per impulsar 
subscripcions i l’ús intel·ligent d’anuncis orientats basats en el 
sexe, l’edat i la ubicació i les seves dades els explica que el 20 
per cent de les subscripcions només digitals a través de la plata-
forma de les xarxes socials. Mentre que les peces en profunditat, 
incloses les seves investigacions només estan disponibles per 
als subscriptors, troben que les peces amb un alt contingut emo-
cional funcionen bé a l’hora d’atraure subscriptors de Facebook.

The Guardian va anunciar a principis d’any que havia augmen-
tat la seva pertinença a un sorprenent 360 per cent en un any 

de 15.000 a 230.000 fins a juliol, i no es va aturar aquí. Doblar la 
membresía de juliol a finals de novembre, anunciant que tenien 
mig milió de membres pagadors.

Han atribuït un cert creixement al “Trump Bump”, però també 
han recopilat una gran quantitat de dades sobre quins temes 
ressonen amb els seus lectors, que està impulsant les comuni-
cacions que fan servir per demanar als lectors que donin suport 
al seu periodisme i també orientant el seu enfocament editorial 
i la seva inversió.

Creeu una relació directa amb el vostre públic
Els últims 18 mesos han estat una crida d’atenció sobre els rep-
tes de dependència excessiva a Facebook i Google per arribar 
al seu públic, i moltes organitzacions de notícies van dedicar 
l’any a treballar per construir o, en els casos en què van arribar, 
reconstruir les seves relacions amb els seus públics. He treba-
llat amb les organitzacions de notícies que han vist un descens 
del trànsit del 35% durant la nit després que Facebook ajustés 
els seus algoritmes.

Aftenposten està experimentant amb butlletins informatius com 
a part de l’estratègia de retenció de subscriptors. The Guardian 
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està construint una sèrie de podcasts com a part del benefici 
d’un membre. El lloc polític Talking Points Memo in the US 
has a members-only forum called The Hive té un fòrum únic 
per als membres anomenat The Hive, i diu que la seva estratè-
gia d’adhesió ha ajudat a estabilitzar el seu negoci.

Les organitzacions de notícies que han abraçat l’era centrada 
en l’audiència han pogut continuar invertint en periodisme dife-
renciat. Han utilitzat dades per millorar el seu rendiment editorial 
i comercial i han començat a reclamar la seva relació amb els 
seus públics a través de plataformes de xarxes socials amb una 
barreja de productes que connecten el públic al llarg del dia. Exe-
cuteu fortament aquests punts, i el 2018 serà un any molt bo.

Desbloquejades les subvencions de 
2017 als digitals catalans

El Ministeri d’Hisenda ha autoritzat el pagament de les subven-
cions de la Generalitat als digitals, les quals havia mantingut 
embargades com a càstig després de desbloquejar els ajuts a 
mitjans impresos, televisions, ràdios, i entitats i organitzacions 
del sector de la comunicació.

Malgrat la negativa d’Hisenda a aixecar el bloqueig als digitals, 
el Departament de la Presidència va continuar treballant per 
desencallar la partida destinada als digitals. L’autorització va 
arribar el darrer dia hàbil de l’any, el 29 de desembre, però com 
que la Generalitat ho tenia tot a punt per si el desbloqueig es 
produïa en el darrer moment, com així va ser, les subvencions 
als digitals es van poder incloure in extremis en el pressupost 
de 2017. En cas contrari, la resolució encara s’hauria pogut 
aprovar fins al maig, però amb pressupost de 2018 i compro-
metent els ajuts d’aquest any.

El president de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comuni-
cació (AMIC), Ramon Grau, celebra que la Generalitat hagi po-
gut “salvar” les subvencions als mitjans de l’aplicació de l’article 
155. En aquest sentit, reconeix “l’esforç” realitzat fins al darrer 
dia i la negociació “discreta i eficient” que van mantenir el secre-
tari general del Departament de la Presidència, Joaquim Nin; el 
secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, 
Miquel Gamisans, i el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana, 
Antoni Molons, davant els representants del Govern espanyol.

Les línies de subvencions als mitjans es van convocar el passat 
maig i al setembre ja estava enllestida la proposta de resolució, 
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però amb la intervenció econòmica de la Generalitat el procés 
es va aturar pendent del vistiplau del Govern espanyol. Aquest, 
al novembre, quan vencia el termini de sis mesos, el va ampliar 
mig any més. A mitjan desembre, Hisenda va autoritzar el paga-
ment dels ajuts a mitjans impresos, televisions, ràdios, i entitats 
i organitzacions del sector de la comunicació, i a finals de mes 
el dels digitals.

El 2017, la Generalitat havia pressupostat una dotació de 
8.999.000 euros per a les diferents línies, un increment del 
22,1% respecte a la convocatòria de 2016. La previsió era des-
tinar 1.922.000 euros als digitals (+29,78%), 2.520.000 als dia-
ris impresos (-3,08%), 1.718.000 a les publicacions no diàries 
impreses (+29,37%), 615.000 euros a les televisions (+7,89%); 
704.000 a les ràdios (+22,01%), i 1.520.000 euros a entitats i 
organitzacions del sector de la comunicació (+86,7%). (de Co-
municació 21)

Els mitjans alerten de les amenaces 
del nou Reglament de Protecció de 
Dades de la UE

A més del duopoli tecnològic i 
dels adblockers, els editors de 
mitjans de comunicació espan-
yols comencen a albirar una 
nova amenaça a l’horitzó. Es 
tracta del  Reglament de Protecció de Dades (RGPD) que la 
Unió Europea pretén posar en vigor a partir del proper mes de 
maig. Els mitjans digitals associats a IAB Spain, entre els quals 
figuren grups com Prisa, Unitat Editorial, Vocento, Atresmedia, 
Vocento o Weblogs; han elevat una carta al ministre d’Agenda 
Digital, Álvaro Nadal, en la qual manifesten la seva preocupació 
i rebuig per les restriccions que planteja el reglament en relació 
a l’ús de les dades generades pels usuaris.

Si bé donen suport a l’objectiu que es garanteixi el respecte al 
dret a la privacitat de les persones, els inquieta l’impacte que 
tindrà en el seu negoci les restriccions a les “cookies”. Fins al 
punt que, segons les seves estimacions, la seva aprovació final 
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podria suposar la desaparició de fins a la meitat del mercat de 
publicitat digital. 

En primer lloc, la proposta sobre la qual se centren les crítiques 
planteja que els usuaris es pronunciïn una sola vegada sobre 
l’ús de cookies. És a dir, en lloc de demanar aquest permís a 
cada pàgina web a la qual s’accedeix com fins ara, obligaria 
a comptar amb un de sol de caràcter general. Per als mitjans 
integrats en la IAB, aquest sistema “elimina qualsevol distin-
ció entre editors que aporten una alta confiança als usuaris i 
aquells que no ho fan”.

En segon, les empreses i institucions quedarien en una posi-
ció de clar desavantatge respecte a les tecnològiques a l’hora 
d’interactuar directament amb els usuaris i de conèixer les se-
ves preferències i possibilitar l’exercici dels seus drets. I és que 
la proposta de RGPD obliga que sigui el dispositiu o navegador 
el que reculli el consentiment dels usuaris.

En definitiva, els mitjans tenen por de veure reduïda la seva 
capacitat per oferir productes i serveis d’alta qualitat, així com 
soscavada la seva capacitat de generar ingressos per publici-
tat, que és la seva principal font de finançament. (d’AEC)

Persisteix la resistència a pagar 
per la premsa: només el 4,9% dels 
espanyols abona alguna quantitat

A poc a poc el sistema de premsa digital de pagament va guan-
yant adeptes en un mercat dominat per l’accés gratuït a la in-
formació. Però mentre a països com els Estats Units i el Regne 
Unit es consoliden els casos d’èxit, Espanya segueix instal·lada 
en les antípodes. Excepte en comptades excepcions,  a Es-
panya la gran majoria dels mitjans digitals ofereix la seva infor-
mació sense cobrar. I dins dels que s’atreveixen a apostar per 
explotar el model de pagament com a font d’ingressos, tots són 
nadius, com eldiario.es, Infolibre o El Español. En aquest sentit, 
els únics diaris amb edició impresa són regionals: El Correu, El 
Diari Basco o El Diario Montañés.

A la vista d’aquesta situació, els experts en el tema consideren 
que el principal fre a l’expansió d’aquesta via és, precisament, 
la manca d’atreviment per part de les grans capçaleres tradicio-
nals. I és que, si bé cada vegada són més els mitjans que es 
declaren preparats per començar a cobrar pels seus continguts, 
cap acaba de donar el pas.
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Segons l’informe anual Observatori Nacional de Telecomu-
nicacions, el pagament per articles, diaris i revistes online és 
el tipus consum menys freqüent entre la població espanyola . 
Només el 4,9% reconeix haver pagat el 2016 per llegir informa-
ció a Internet. Es tracta a més del percentatge que menys ha 
augmentat en l’últim any. Tenint en compte que el 32,1% de la 
població entre 16 i 74 anys va declarar haver pagat per algun 
contingut digital durant el 2016, els partidaris dels models de 
premsa de subscripció representen poc més d’una desena part 
tot i la popularitat dels mitjans digitals. (de Dircomfidencial)

Nou concurs per a l’adjudicació del 
mesurament online a Espanya

L’Interactive Advertising Bureau (IAB Spain), l’Associació per 
a la Mesura de Mitjans de Comunicació (AIMC) i l’Associació 
Espanyola d’Anunciants (AEA) l’han presentat abans d’acabar 
l’any. Es tracta de les condicions de concurs per aconseguir un 
sistema de mesurament digital que serveixi de referent per a 
la compravenda publicitària en el mercat espanyol. El plec de 
condicions del concurs neix del treball de la Taula de Contrac-

tació Digital, òrgan encarregat de la recerca d’una solució de 
consens per al mesurament d’audiències digitals a Espanya.

L’objectiu és establir un sistema de mesurament digital que es 
constitueixi en el referent nacional del mesurament d’audiències 
i contractació de campanyes publicitàries digitals gràcies a 
la seva utilització generalitzada per part dels anunciants, les 
agències de mitjans i els mitjans digitals. En aquest context les 
Juntes Directives de IAB Spain, AIMC i AEA emeten la present 
Petició d’ofertes de Serveis (RFP)

En aquest concurs podran participar tots aquells candidats que 
estiguin en condicions de garantir una estructura operacional 
a Espanya, amb capacitat per a realitzar el mesurament de 
l’audiència digital i que puguin garantir el compliment de les 
següents recomanacions de IAB Spain, AIMC i AEA sobre el 
mesurament d’audiències digitals:

- L’univers del mesurament haurà d’estar consensuat pel mer-
cat, de manera que l’operador del mesurament utilitzeu els refe-
rencials que amb aquesta finalitat el mercat ha establert a partir 
de l’Estudi General de Mitjans (EGM).
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- Utilització de les metodologies necessàries per oferir dades 
censals i sociodemogràfiques basats en panell i enriquits amb 
altres possibles fonts de dades que els candidats considerin 
oportunes.

- Formació d’un comitè tècnic de clients amb capacitat per in-
tervenir en les decisions del mercat local. És vocació d’aquest 
RFP que el Comitè de Clients tingui potestat de decisió i resolu-
ció de tots els conflictes que puguin sorgir entre qualsevol dels 
clients i el mesurador . En el cas que un conflicte no es pogués 
resoldre en primera instància, el Comitè de Clients l’elevarà a la 
Comissió de Seguiment que resoldrà en última instància.

- Compromís de l’ofertant a ser auditat de manera independent 
en les diferents parts que conformen el mesurament. Les pro-
postes que es presentin hauran de complir les especificacions 
obligatòries, però també es valorarà la incorporació de possibi-
litats de millora, convidant als candidats a plantejar qualsevol 
altra alternativa que considerin que porta cap a una millor solu-
ció. (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

El 7% dels usuaris genera la meitat 
del trànsit en els llocs de notícies
 
Un estudi realitzat per la companyia Piano, publicat en la seva 
revista Traffic, revela que el 7% dels usuaris únics mensuals 
dels llocs web de notícies genera, de mitjana, el 50% del tràfic 
total. Aquesta dada demostra la importància que tenen per als 
llocs de notícies dels usuaris més lleials. “Ser capaç de do-
nar servei i monetitzar a aquesta relativament petita part de 
l’audiència és el que estableix ara la diferència entre l’èxit i el 
fracàs”, s’explica en l’article de Traffic.

Aquest article ofereix molts altres dades i anàlisi, per exemple 
sobre el percentatge d’usuaris d’un lloc web que acaben sent 
subscriptors. Els continguts complets de la revista Traffic estan 
disponibles a traffic.piano.io. A més, tots els que estigueu inte-
ressats podeu demanar una còpia impresa gratuïta de la revista 
a través d’aquest enllaç: https://traffic.piano.io/get-a-copy/ i 
obtenir encara més informació AQUÍ (de Digyday)
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Ull en incloure contactes en grups de 
WhatsApp sense el seu permís. És 
il·legal

Grups de WhatsApp de clients, de la feina, del gimnàs, de 
l’escola, de la família, d’amics... D’un temps ençà, gairebé totes 
les esferes socials tenen representació a la plataforma de mis-
satgeria en forma de grup. Una manera molt fàcil, en teoria, de 
organitzar a moltes persones al voltant d’una mateixa fi, qualse-
vol que sigui. No obstant això, l’Agència Espanyola de Protec-
ció de Dades (AEPD) ha fallat a favor d’un val·lisoletà que es va 
veure dins d’un grup de WhatsApp iniciat per l’Ajuntament de la 
seva localitat, Boecillo, sense el seu consentiment.

Davant d’aquests fets, l’AEPD tipifica com a infracció greu in-
cloure a una persona en un xat si prèviament no se li ha pre-
guntat o l’usuari no ha donat el seu consentiment exprés. Les 
multes poden anar dels 40.001 als 300.000 euros. L’actitud de 
l’AEPD estableix un precedent davant el que, fins ara, només 
era molest: veure’t involucrat en una conversa de la qual no 
volem participar per WhatsApp. (d’AEC)

The Next Web presenta les tendències 
que marcaran el disseny web a 2018
 
Quines tendències poden marcar el disseny web al llarg d’aquest 
proper any 2018? The Next Web s’ha atrevit a pronosticar-les, 
identificant un total d’onze tendències. Entre elles, el final de 
les finestres emergents o intersticials, l’ús d’animacions que 
no distreguin, els talls o descansos en diagonal, l’ús de colors 
brillants i audaços o les narracions interactives, entre d’altres. 
Per tenir-les totes, CLIQUEU AQUÍ 11 eye-popping web design 
trends you can expect to see in 2018 (del bloc d’Ismael Nafría)
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Zenthinela: Els anunciants tanquen 
l’any amb optimisme, però no per a la 
premsa
Per Eduardo Madinaveitia / Bloggin Zenith

  
La inversió publicitària en mitjans convencionals hauria crescut 
aquest any un 3,7% si es compleixen les estimacions del pa-
nell Zenthinela compost per directius d’empreses anunciants. 
La inversió en Mitjans no convencionals (MNC) hauria crescut 
un 1,0% segons aquestes mateixes estimacions el que portaria 
a un creixement conjunt del 2,2% en la inversió total en Mitjans, 
que se situaria en 12.330 milions d’euros.

Els anunciants han mantingut l’optimisme malgrat que les da-
des de les fonts habituals del mercat apunten cap a uns resul-
tats gairebé plans per a la inversió en aquest any ia la possible 
influència negativa dels esdeveniments polítics de Catalunya. 
Els anunciants que componen el panell Zenthinela són clara-
ment més optimistes que els mitjans que formen part de Zenith 
Vigía , un estudi que utilitza una metodologia similar.

La preocupació per la situació a Catalunya sembla començar a 
remetre: si a l’octubre obteníem un índex 72 en una escala d’un a 
cent ara l’índex quedaria en 70,8, una xifra molt similar però una 
mica més baixa: la preocupació no creix. La previsió per a l’any 
2018 és que es produeixi un increment del 3,7% en la inversió 
en Mitjans Convencionals i d’una mica més del 3% en la inversió 
total en Mitjans.

L’optimisme dels anunciants en aquesta última part de l’any es reflec-
teix també en els índexs de percepció, que trenquen una ratxa de cai-
gudes i experimenten creixements. L’IPSE (Índex de Percepció de la 
Situació Econòmica) puja una mica més de vint punts i se situa en 72.

L’IPMP (Índex de Percepció del Mercat Publicitari) també puja, 
tot i que menys, una mica més de quatre punts fins a arribar als 
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38,5. En qualsevol cas se segueix observant que aquest any 
s’ha trencat la tendència que la publicitat evolucioni millor que 
l’economia en èpoques de bonança.

No es produeixen grans variacions en la previsions per mitjans: 
es segueixen esperant caigudes per als Mitjans Impresos i crei-
xements per als altres. Aquests creixements són de major mag-
nitud en el cas dels mitjans digitals.

Com ja és habitual el major creixement (+11,8%) s’espera per Mò-
bils. Internet (+8,5%); Canals de Pagament de Televisió (+7,5%); 
Publicitat Exterior Dinàmica (+6,0%) i Televisió Generalista 
(+4,0%) creixerien per sobre de la mitjana del mercat. Per sota de 
la mitjana del mercat però amb creixements d’inversió se situen la 
Ràdio (+1,9%) la Publicitat Exterior (+1,7% i el Cinema (+1,2%).

Caigudes pels mitjans impresos
Per als Mitjans Impresos s’esperen caigudes: del 4,0% en el cas 
dels Diaris, del 5,5% per a les Revistes i del 6,8% per als Su-
plements. La publicitat en Xarxes Socials podria arribar aquest 
any a una inversió de 65,2 milions d’euros, el que suposaria un 
creixement d’una mica més del 10% respecte a l’estimada com 
a inversió total en 2016.

La inversió en Video on line arribarà aquest any als 74,1 milions 
d’euros, una mica més del 9% de la xifra estimada per a l’any 
passat. El 58,6% de la inversió en Vídeo on Line correspon a 
la modalitat “in stream”; mentre el restant 41,4% seria vídeo “in 
banner”. Segons l’opinió dels panelistes l’àudio on Line repre-
senta el 4,9% de la inversió en publicitat digital. Aquest any ha 
tingut un important creixement encara que una mica inferior al 
del conjunt de la publicitat digital.

La gestió programàtica de la publicitat està creixent amb força i 
representa ja el 19,3% de tota la inversió digital. El Smartphone, 
al qual es dirigeix ja gairebé el 52% de la inversió així gestio-
nada és el dispositiu favorit en aquesta modalitat. Un altre dels 
tipus de publicitat que està experimentant un fort creixement en 
els últims temps és el “branded content”, el contingut generat 
per les marques i que segons alguns estudis representa ja el 
11% de la inversió total en publicitat. Els panelistes de Zenthi-
nela creuen que aquest percentatge encara creixerà més en els 
pròxims mesos. El 92% dels panelistes creu que aquesta xifra 
creixerà; el 25% pensa que creixerà molt.

Previsions per mitjans
En el quadre següent es recullen les previsions obtingudes per 
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a cada un dels mitjans, així com la comparació amb les previ-
sions realitzades a l’octubre i les diferències entre ambdues. A 
la tercera columna s’expressa amb signes la direcció i la mida 
d’aquestes diferències. Un signe + indica creixement, un signe 
menys una pitjor previsió. Major nombre de signes indiquen ma-
jor intensitat en la variació.
  

Previsions per a l’any 2018
Les previsions referides a 2018 són una mica pitjors que les que 
obteníem a l’octubre. Per Mitjans Convencionals ara s’espera 
un creixement del 3,7%, igual que per aquest any. El major crei-
xement seguirà corresponent a Mòbils (+10,2%); el segueixen 
Internet (+7,8%); Canals de Pagament de Televisió (+ 6,4%); 
Publicitat Exterior Dinàmica (+ 5,2%) i Televisió Generalista (+ 
4,4%).

Amb creixements per sota de la mitjana del mercat trobem Rà-
dio (+2,3%); Exterior (+2,3%) i Cinema (+0,4%). Per contra se 
segueixen esperant caigudes en el cas dels Mitjans Impresos: 
els Diaris caurien un 3,4%; les Revistes un 5,4% i els suple-
ments un 6,4%. En el cas dels Mitjans no convencionals el 
major creixement s’espera per Promocions/ofertes basades en 
Preu (+4,8%) i el major descens per bustiada/Fullets (-4,5%).

En qualsevol cas els tres grans capítols entre els Mitjans no 
Convencionals seguiran sent el Mailing Personalitzat, el PLV, 
Marxandatge, Senyalització i Rètols i el Màrqueting Telefònic.
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La inversió publicitària no patirà per 
la crisi catalana

Bones notícies per a la inversió publicitària: només un 30,6% 
dels anunciants enquestats per Sigma Dos per a la realització 
de l’estudi d’IPMARK “Expectatives per 2018 del mercat de la 
publicitat a Espanya”, que sortirà publicat el pròxim gener, afir-
ma que la crisi catalana pot influir negativament en la inversió 
publicitària de 2018, davant al 64,5% que va sosté el contra-
ri. Les agències i els mitjans de comunicació, per contra, són 
menys optimistes, encara que l’opinió està molt repartida. El 
51,1% dels mitjans enquestats creu que la crisi catalana pot 
influir negativament , igual que el 50,4% de les agències.

Quan la pregunta és si la crisi catalana pot afectar negativament 
els resultats de les seves empreses i sectors, l’opinió s’inclina 
majoritàriament en no, tal com afirmen el 66,7% dels mitjans, el 
67,7% de les agències i el 66,7% dels anunciants. És important 
assenyalar que les preguntes sobre la possible influència de 
la crisi catalana en el comportament de la inversió publicitària 
formen part d’un estudi més ampli, sobre les expectatives del 
mercat de la publicitat a Espanya per 2018, els resultats del 

qual es publicaran a finals d’aquest mes de gener, i que el tre-
ball de camp es va realitzar abans de les eleccions del 21 de 
desembre, del 30 de novembre al 5 de desembre. 

L’enquesta ha estat realitzada, com en edicions anteriors, per 
l’institut Sigma Dos. En total s’han fet 248 entrevistes telefòni-
ques a una mostra d’àmbit nacional composta per empreses 
anunciants, agències i mitjans de comunicació. (d’Ipmark)

Finances i Assegurances lideren 
Internet al desembre, segons Arce 
Media
Finances i Assegurances amb 186 marques, 3.104 creativitats 
i 17,7% de share, van liderar internet al desembre, segons el 
seguiment d’Arce Media del mitjà internet. Es tracta de l’Informe 
sobre un total de Marques de desembre amb 5.575 Marques i 
un total de Creativitats de 37.018. Distribució i Restauració va 
ocupar la segona posició amb 1.005 marques, 7.225 creativi-
tats i 11,3%, mentre Automoció va ser tercera amb 178, 2.651 i 
10,7% de share. Cultura, Ensenyament i Mitjans, va ser la quar-
ta opció amb 775 marques, 4.002 creativitats i 9,8% de quota. 
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Serveis Públics i Privats va ser la cinquena, amb 999 marques, 
5.855 creativitats i 8,6% de share.

  

Telecomunicacions i Internet va ser el sisè grup amb 406 mar-
ques, 5.085 creativitats i 7,9%. La Automoció amb 182, 2.232, 
i 9,8% va quedar en cinquena posició per davant de Transport, 
Viatges i Turisme amb 422 marques, 1.939 creativitats i 7,5% 
de share, mentre Serveis Públics i Privats amb 1074, 4.033, i 6 
, 7% van ser sisena opció, per davant de Bellesa i Higiene amb 
89, 302, i 6,7%.

Bellesa/Higiene va ser el setè grup per creativitats i quota, se-
gons l’Informe amb 98 marques, 736 creativitats i 7,3% de quo-
ta, mentre Transport, Viatges i Turisme va quedar vuitena amb 
354 marques, 1.553 creativitats i 5,0%. Jocs i Apostes va ocu-
par la novena posició amb 34 marques, 293 creativitats i quota 
del 3,4%, mentre Objectes Personals, va ser desena amb 74 
marques, 386 creativitats i 3,4% de share.

Per anunciants els més seguits a internet van ser BBVA amb 
3,35% de quota, seguit de Chanel amb 3,07% i P & G amb 
un 2,96%. Per Mitjans, Elmundo.es va liderar desembre amb 
10,04% de quota, seguit de Marca amb 8,10% i 7,63% del el-
pais.com. (de Programa Publicidad)
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El Govern espanyol adjudica la gestió 
de la publicitat institucional. El 2017 
fou de 564.00 euros diaris

El Ministeri d’Hisenda ha adjudicat la compra de mitjans de les 
campanyes institucionals de l’Administració General de l’Estat 
a un total de 14 agències de mitjans: 4 del grup WPP (Maxus, 
Mediacom, Mindshare i MEC), una del grup Dentsu (Carat) dos 
IPG (UM i Initiative) i la resta són independents (Persuade Co-
municación, Media Sapiens, Avante Comunicación, Equmedia, 
Adsolut, Somos R i Media Diamond), sense especificar el mun-
tant, a l’espera de les ofertes.

Un cop entri en vigor el pròxim acord marc publicitari -ha de ser 
abans del 26 de maig d’aquest any-, aquestes 14 agències de 
mitjans lluitaran per cada un dels contractes que licitin els dife-
rents ministeris.  Entre totes aquestes firmes estan les quatre 
que ja van formar part de l’anterior acord marc  (Carat, Media 
by Design, Media Sapiens i Persuade Comunicación), que es-
tarà vigent quatre mesos més. El Govern de l’Estat va pujar l’any 
passat, 2017, un 21% la inversió en publicitat i va gastar 564.000 
euros diaris, és a dir 205.900.000, dels quals 70 milions van ser 

per a campanyes institucionals; per a el 2018 la quantitat prevista 
per institucionals és de 77 milions, un 10 per cent més.

Entre tots els mitjans, la televisió era la que més importància 
tenia (un 42% de la puntuació). Després de la TV, el mitjà més 
rellevant a efectes de puntuació va ser la ràdio (18%). Després 
estan els  mitjans gràfics (17%) i Internet (16%). (d’El Econo-
mista i Programa Publicidad)

El Govern de l’Estat prepara una nova 
campanya adreçada a adolescents 

La Delegació del Govern Espanyol per a la Violència de Gènere 
està preparant una nova campanya publicitària que s’emetrà 
en 2018 adreçada a adolescents, amb l’objectiu de sensibilitzar 
i prevenir en matèria de violència de gènere. Per a això, està 
buscant una agència creativa que s’encarregui d’aquest projec-
te. En la campanya del 2017 es va adjudicar el contracte de la 
campanya a After Share, agència de Risto Mejide.

L’agència que guanyi el nou concurs haurà de realitzar un espot 
de 20 segons, un falca de ràdio de la mateixa durada i propos-
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tes gràfiques per a mitjans impresos, exterior i Internet. Tot això 
a canvi d’un contracte de 40 dies de durada i un pressupost de 
72.000 euros, mateixa quantitat que la destinada per a la cam-
panya de l’any passat. (de Dircomfidencial)

Nova campanya de Turisme d’Andorra 

  
Ogilvy Barcelona renova el concepte creatiu de Turisme 
d’Andorra en una campanya que, sota l’eslògan “Viu la teva 
pròpia història”, dóna el protagonisme als visitants al País dels 
Pirineus. L’estratègia publicitària desplegada des del 2012 per 
Ogilvy Barcelona crea un fort vincle amb el consumidor i està 

donant molt bons resultats. En els darrers cinc anys s’ha acon-
seguit un gran increment del nombre de turistes durant la tem-
porada d’hivern: s’ha passat dels gairebé 1,1 milions el 2012 als 
1,48 milions el 2017.

La campanya contempla televisió nacional i estatal, premsa 
generalista i especialitzada i canals online i xarxes socials, on 
tindrà impuls d’influencers. (de Control Publicitat)

Loterias del Estado assigna a RK 
People el compte de La Quiniela

RK People ha estat l’agència seleccionada per Loterias i Apues-
tas del Estado per gestionar la creativitat de la Travessa per tal 
de millorar la seva imatge i aconseguir un públic més jove. RK 
People renova així la confiança de La Travessa i continuarà 
treballant amb l’objectiu de millorar la imatge de producte, in-
crementar les vendes i acostar la marca al públic més jove.

En paraules de Javier Maldonado, CEO a RK People: “estem 
molt contents i agraïts de poder continuar amb el nostre treball 
creatiu amb La Quiniela. Hem desenvolupat ja un camí en la 
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comunicació de la marca que seguirem construint gràcies a la 
confiança de Loterias”. (de Control Publicidad)

L’ONCE adjudica a Sra.Rushmore les 
campanyes dels Sorteigs del Dia del 
Pare i de la Mare
Després d’un concurs en què han participat diverses agències, 
l’ONCE ha triat a Sra. Rushmore per crear les campanyes dels 
sorteigs del Dia del Pare i del Dia de la Mare. Així, l’agència 
madrilenya s’encarregarà de desenvolupar la idea creativa per 
a aquesta organització amb fins socials que busca millorar la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat a Espanya. 
L’agència desenvoluparà la idea creativa per a aquesta organit-
zació amb fins socials. (d’El Publicista) 
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Cinc eines innovadores per a 
periodistes
Per Rachel Shaw / ICFJ 

Les eines digitals estan transformant la manera en què els periodis-
tes produeixen articles, comercialitzen les seves històries i interac-
tuen amb els fets. Al llarg de 2017, diferents desenvolupadors van 
crear noves aplicacions digitals que utilitzen intel·ligència artificial i 
altres tecnologies per organitzar i presentar millor la informació.

Les següents apps van ajudar els periodistes a fer de tot, des 
transcriure entrevistes fins a organitzar la seva correspondèn-
cia de correu electrònic.

Happy Scribe.- Quan els periodistes fan entrevistes solen gra-
var la conversa i transcriure-la acuradament. HappyScribe ofe-
reix una eina de transcripció perquè els periodistes transmetin 
enregistraments d’àudio i vídeo en format escrit.

Dos estudiants de la Dublin City University, Andre Bastie i Marc 
Assens, van crear HappyScribe al maig de 2017. Aquesta 
aplicació és útil per a professionals de tot el món, ja que té la 
capacitat de transcriure en més de 100 idiomes. Inclou també 
funcions d’edició i programari d’encriptació per protegir els en-
registraments i transcripcions.

Enlight Videoleap.- Lighttricks Ltd, conegut pels seus creatius 
programaris, va llançar Enlight Videoleap al setembre de 2017. 
L’aplicació ofereix funcions avançades d’edició de vídeo -gene-
ralment limitades a programari de escriptori- per a dispositius 
mòbils. La interfície és fàcil d’usar i es poden sumar textos i 
àudio als seus vídeos de manera senzilla. Els usuaris toquen 
la pantalla per afegir nous mitjans, com videoclips i imatges, i 
usen els seus dits per editar i moure el vídeo.

Focos.- La nova aplicació Focos del desenvolupador Xiaodong 
Wang permet als periodistes capturar fotografies professionals 

NOVES EINES

https://www.happyscribe.co/es
https://itunes.apple.com/us/app/enlight-videoleap/id1255135442?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/focos/id1274938524?mt=8
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des del telèfon. De manera similar a la manera de retrat de 
l’iPhone, Focos permet afegir l’efecte bokeh, esborrant el fons 
per fer un millor focus en el subjecte. Ofereix 3D i diferents 
opcions de lents per millorar les imatges preses a través de 
l’aplicació. També inclou tutorials de vídeo per ajudar els no-
vells a treure millors fotos.

Astro.- Astro Mail organitza el desordre del teu correu electrònic 
i ajuda a prioritzar-lo través d’un assistent artificial anomenat As-
trobot. Des d’una finestra de xat, Astrobot pot enviar recordatoris 
per donar seguiment als missatges i donar-te de baixa de llistes 
no llegides. Astro també es connecta als missatges de Slack i 
permet als usuaris xatejar amb Astrobot usant Amazon Alexa. 
Encara que és similar a les aplicacions anteriors, Astro innova 
mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial per organitzar la informa-
ció i brindar assessorament sobre la gestió del teu correu.

Recordly.- Un equip de la Universitat de Missouri va llançar 
una nova eina de transcripció anomenada Recordly a principis 
d’octubre. Aquesta app permet als usuaris gravar entrevistes 
en els seus telèfons i després transcriure les gravacions. No 
només fa que la transcripció sigui més fàcil, també simplifica 
les marques temporals.

En 2018 el malware serà substituït 
pels atacs malwareless

Si bé seguirem veient més atacs de ransomware el 2018, la 
previsió de Panda és que l’any que ve guanyaran pes els ano-
menats atacs malwareless. En aquests casos els cibercriminals 
utilitzen eines legals per assumir la identitat de l’administrador. 
A mesura que empreses i institucions inverteixen en millors sis-
temes de seguretat, els cibercriminals utilitzen mètodes cada 
vegada més enginyosos per sortejar les barreres i aconseguir 
el seu propòsit. Per això, en els últims mesos hem vist un ma-
jor nombre d’atacs que no utilitzen malware, fàcilment detec-
table per eines de ciberseguretat avançada. En el seu lloc, els 
atacants assumeixen la identitat de l’administrador, després 
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https://itunes.apple.com/app/id1076356487
https://itunes.apple.com/us/app/recordly/id1248922634?ls=1&mt=8
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d’haver aconseguit els seus credencials de xarxa. És una cosa 
que ja està succeint: en el 62% de les bretxes de seguretat en 
empreses a 2017 s’han emprat tècniques de hacking; i en el 
49% d’aquests incidents no es va utilitzar malware. En 2018 
aquesta situació s’agreujarà.

L’auge d’atacs que recorren a mètodes tan sofisticats constata 
que el model de protecció tradicional basat en antivirus i fitxers 
de signatures està obsolet. La clau per combatre un atac man-
cat de malware rau en la capacitat de detectar basant-se en el 
comportament exhibit pels usuaris de la xarxa corporativa. Per 
a “caçar” aquestes amenaces és necessari disposar d’eines de 
Threat Hunting que monitoritzin el comportament dels equips, 
les aplicacions que s’executen en ells i, fonamentalment, què 
fan els usuaris de la xarxa. Disposar d’una quantitat tan ingent 
de dades i de perfils de comportament esperat permet confron-
tar els models contra les dades reals per alertar de qualsevol 
desviació sobre el comportament que resulti sospitosa. Tot 
seguit, els sistemes de Machine Learning prioritzaran els inci-
dents potencials, que seran estudiats en profunditat amb eines 
d’anàlisi forense remotes integrades a la plataforma de Threat 
Hunting. (d’Interactive Digital)

Marques i editors perden 937 milions 
d’euros en enllaços fraudulents

GeoEdge, companyia de verificació d’anuncis ha descobert 
múltiples xarxes de hackers involucrades en atacs de redirec-
ció automàtica en frau de clics mòbils, estafes de suport tècnic 
i instal·lacions malicioses. GeoEdge estima que l’estafa podria 
costar als editors i anunciants 1.130 mil milions a l’any. Geo-
Edge ha identificat set classes diferents d’atacs de redirecció, 
així com les principals xarxes de pirates informàtics. Aquestes 
famílies d’atacs i les xarxes de hackers són responsables de 
centenars de milions d’impressions mensuals. En alguns dels 
atacs, la redirecció automàtica estava traient l’usuari del nave-
gador cap a les botigues d’aplicacions. El mètode de redireccio-
nament a dispositius mòbils en general redirigeix a l’App Store 
o Google Play Store en comptes de imitar els trucs d’escriptori 
habituals.
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GeoEdge també va trobar evidència de frau de clics. Un nave-
gador mòbil obre múltiples iframes invisibles i crida a diversos 
URL i, finalment, executa clics fraudulents. En particular, Geo-
Edge va identificar una llista blanca de centenars de dominis on 
l’atac realment passaria. L’anunci carrega un script d’Amazon 
AWS S3 i verifica el domini per veure si s’ha d’executar. Si el 
domini específic és a la llista blanca, el codi s’incrustarà iframes 
ocults en el navegador i farà clic en els anuncis, d’acord amb la 
investigació de seguretat de GeoEdge, titulada Auto-Redirects. 

El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors aquest estudi de GeoEd-
ge, només cal CLICAR AQUÍ  (d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació) 

El navegador Chrome de Google 
començarà a bloquejar anuncis 
intrusius el proper 15 de febrer de 2018
 
Google ha anunciat que a partir del proper 15 de febrer de 
2018 el seu navegador Chrome, el més utilitzat pels usuaris 
d’internet, començarà a bloquejar aquells formats publicitaris 
intrusius que no compleixin amb els requisits establerts pel 
“Better Ads Experience Program”.

Tots els editors poden realitzar un test de la seva pàgina per 
comprovar si els formats publicitaris que empren actualment 
compleixen o no amb els requisits establerts per aquesta coa-
lició.

En els següents enllaços està disponible la informació facilitada 
per Google així com un llistat dels formats analitzats que es 
consideren inacceptables: Coalition for Better Ads to Intro-
duce Better Ads Experience Program i The Initial Better Ads 
Standards (de Rocambola)

Nova Guia Legal de Adblocking

En els últims anys, la utilització de adblockers ha crescut de 
forma exponencial. Es coneix que el 26% dels internautes (5,6 
milions) i a bloquegen la publicitat a Espanya dels quals, el 50% 
declara bloquejar totes les pàgines, principalment entreteni-
ment, xarxes socials, premsa, blocs i joc en línia.

Si continua així, els consumidors i usuaris poden veure desa-
parèixer Internet com avui és conegut ja que deixaran de gaudir 
de contingut en línia gratuït (fins ara aquest contingut i serveis 
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https://www.amic.media/media/files/file_352_1422.pdf
https://www.betterads.org/coalition-for-better-ads-to-introduce-better-ads-experience-program/
https://www.betterads.org/coalition-for-better-ads-to-introduce-better-ads-experience-program/
https://www.betterads.org/standards/
https://www.betterads.org/standards/
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són finançats legítimament i gairebé íntegrament a través de la 
publicitat).

El Butlletí de l’AMIC fa possible accedir a la nova Guia de Ad-
blocking elaborada per IAB Spain per conèixer més sobre això 
i les principals iniciatives/solucions que aquesta duent a terme 
la indústria. Només cal CLICAR AQUÍ (d’AEC)

Google crea un rastrejador de ads.
txt per evitar la venda d’inventari no 
autoritzat
Des de fa unes setmanes, les plataformes de publicitat de 
Google filtren tot l’inventari publicitari no autoritzat gràcies a la 
implementació de l’arxiu ads.txt. Per a això, Google ha creat 
un rastrejador de ads.txt que recorre diàriament els més de 30 
milions de dominis actius en la seva xarxa, escanejant els fi-
txers de cada site. Aquest rastrejador es basa en la tecnologia 
d’indexació del seu sistema de recerca, és a dir, robots que 
recorren cada domini connectat a la seva xarxa a la recerca del 
fitxer ads.txt per a verificar la correcta implementació del fitxer.

D’aquesta manera, els professionals del màrqueting i les agèn-
cies que utilitzen DoubleClick Bid Manager i AdWords no com-
praran impressions d’anuncis no autoritzades identificades pels 
arxius ads.txt, i al seu torn, els editors que utilitzen DoubleClick 
Ad Exchange i AdSense que han implementat el fitxer ads.txt 
queden protegits contra l’inventari no autoritzat que es ven a 
les subhastes. Per ajudar en la implementació, AppNexus ha 
llançat una eina gratuïta per validar els ads.txt. (d’AEC)

Pigram, per seguir publicant en xarxes 
socials i altres canals quan no hi ha 
accés a internet
Telefónica ofereix Pigram, 
un servei que permet als 
usuaris de Telefònica pu-
blicar en xarxes socials o 
enviar correus electrònics 
a través d’un SMS quan 
no hi ha cobertura de da-
des a través de xarxes 3G/4G. Pigram està disponible en quatre 
canals: Facebook, Twitter, Gmail i Microsoft Outlook.
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https://www.amic.media/media/files/file_352_1423.pdf
https://adstxt.adnxs.com/
https://pigram.luca-d3.com/
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Pigram funciona de forma molt senzilla i segura. Primer, a tra-
vés d’un servei web, l’usuari autoritza al seu compte a Pigram 
a publicar en aquests canals. Per això introdueix el seu número 
mòbil i rep un codi de seguretat per verificar la seva identitat 
a través de Mobile Connect. Després, vincula el seu número 
a l’app de Pigram que pot descarregar des de la mateixa pà-
gina web o des Play Store de Google. Realitzada la vincula-
ció Pigram ja està a punt per a la seva utilització. N’hi ha prou 
que l’usuari seleccioni el canal en el que vol publicar mitjançant 
SMS, escriure el text i enviar-lo de forma xifrada, garantint així 
la confidencialitat. En qüestió de segons el contingut del SMS 
estarà publicat o enviat al canal seleccionat. (d’AEC)
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“Fake news”: quan l’opinió val més 
que els fets
Per Josep Massot / La Vanguardia

Una consultora líder mundial en tecnologies de la informació, 
Gartner, sosté en el seu últim informe que el 2022 el públic occi-
dental consumirà més notícies falses que veritables i que no hi 
haurà prou capacitat ni material ni tecnològica per contrarestar-
les. Qui ho diu? Gartner, amb seu a Stamford, va tenir com a 
major accionista a la companyia de capital risc Silver Lake, par-
ticipada per diversos gegants de la informàtica que segueixen 
mantenint les seves posicions en el consell directiu. Com saber 

si una notícia sobre ‘mentida news’ pot ser també una f Lake 
new o un vaticini interessat?

Les informacions circulen tan massivament i accelerada en les 
xarxes socials que tendim a agafar i retransmetre amb el ma-
teix instint compulsiu que el d’un jugador de tennis de taula: les 
capta i rebota, sense aturar-se a comprovar la seva veracitat. 
Quan el ritme de les comunicacions anava a pas de diligència o 
de telègraf, hi havia més notícies falses que en l’actualitat, amb 
conseqüències a vegades tràgiques, difícils de revertir, fins i 
tot després d’haver estat comprovada la seva falsedat. Hi ha 
persones que encara creuen en El protocol dels savis de Sió, 
un text redactat per la policia tsarista i atribuït als jueus per 
justificar els pogroms.

Avui és cert que les fake news proliferen i es reprodueixen a 
gran velocitat, però, a diferència d’altres èpoques, és més fàcil 
desmentir-les. Tot i això, el periodisme rigorós té dificultats per 
fer-se sentir entre la cridòria.

Paraules de doble llenguatge
No només hi ha notícies falses, les tècniques de simulació de 
la realitat arriben també a la imatge en un món que s’ha acos-
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tumat a no distingir la realitat de la ficció, en literatura, cinema, 
televisió o en les xarxes socials. La paraula viu una crisi similar 
a la d’entreguerres i queda com a carcassa buida quan el seu 
significat és alterat segons qui la digui. A Catalunya, paraules o 
conceptes com democràcia, nazi, Estat de dret, nacionalisme, 
dictadura, legitimitat, llei, autoritari, exclusió, llibertat, presos 
polítics... han quedat òrfenes del pacte social que fixava els 
seus continguts perquè tothom es entengués en emprar.

Iván de la Nuez afirma que “la història ha demostrat que Orwell 
i no Marx és qui tenia raó”, no només pel triomf de la societat 
vigilada, el Gran Germà permanent d’internet, sinó també per 
la perversió de les paraules. Orwell parla en el seu llibre 1984 
del doublespeak i el doublethink xenòfobs o autoritaris exercint 
la xenofòbia o l’autoritarisme en nom de la democràcia i la to-
lerància. En els mapes europeus que mostren l’auge de forces 
autoritàries i excloents, sol veure tot el continent acolorit en di-
versos tons, menys la península Ibèrica, que apareix en blanc. 
On són l’extrema dreta i el populisme a Espanya? A Twitter les 
fake news ajuden a conrear l’odi. I en molts casos, l’odi ètnic.

“Si no surt a la tele, no existeix”, solien dir els publicistes. Ara, el 
lema és un altre: “Si no la comparteixes, no és notícia”. El tuit, 

comentari a Facebook o vídeo a YouTube que no es comparteix 
està condemnat a no deixar empremta. És fàcil distingir els bots 
que han envaït Twitter, activats per una empresa o un partit po-
lític per donar suport als seus clients o denigrar als seus rivals, 
però, un cop vist el truc, van mutant ràpidament per camuflar 
millor. Avui és possible que un discuteixi amb un robot o siguin 
els robots els que debatin amb altres robots. Un detall més per 
la confusió de l’ésser humà amb la intel·ligència artificial.

La verificació de les notícies a càrrec de professionals solvents 
és cara; per això, en una recent visita a Barcelona, el músic 
Brian Eno no va dubtar a afirmar que el bon periodisme s’ha de 
pagar. “Si és barat, no és notícia”.

Monique Leibovici és filòsofa i membre del Laboratori de Canvi 
Social i Polític de la Universitat París Diderot-París VII. Recen-
tment ha intervingut al CCCB en una xerrada sobre Veritat i 
mentida en la política, un llibre de Hannah Arendt que, reeditat 
per Pàgina Indòmita, viu un fulgurant boom de vendes. Leibovi-
ci va assenyalar com el 1971 Daniel Ellsberg, un analista militar 
del Pentàgon, va filtrar a The New York Times un informe secret 
que demostrava com un grup d’estrategues va falsejar dades 
per provocar que Johnson hagués decidit embarcar-se en la 
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guerra del Vietnam abans del fet que oficialment va desencade-
nar la intervenció: els incidents de Tonkin de 1964.

“La mentida organitzada -diu la pensadora- no fa a un o altre fet 
aïllat, sinó que fabrica un substitut de la realitat que no es contenta 
amb deformar la realitat o amagar-la, sinó negar-la”. La mentida 
com una obligació moral. Leibovici assenyala com els assessors 
de Johnson mentien no per conquerir el món sinó per guanyar la 
batalla d’imatge en una operació gegantina de relacions públiques, 
allunyats en els seus càlculs de tota realitat: “Per salvar els vietna-
mites del perill comunista no dubtaven a incendiar amb napalm”.

I avui?, Monique Leibovici cita un tuit de Donald Trump: “Ell 
va escriure que el concepte de canvi climàtic va ser creat pels 
xinesos per fer la indústria nord-americana menys competitiva”. 
“Això -diu la pensadora- és una perla. Posa en el mateix pla una 
dada que ha quedat establerta per la ciència i una opinió. En 
dir que era un invent contra la indústria nord-americana li dona-
va certa coherència i manipulava els fets, i l’opinió s’imposava 
de forma mecànica”. Quin antídot hi ha?”. Segons Arendt, “una 
premsa lliure i no corrompuda, el dret a una informació verídica i 
no manipulada, sense la qual la llibertat d’opinió no és més que 
una cruel mistificació”.

Hi ha autoengany, ens agrada viure a la postveritat
La filosofia Fina Birulés diu que la paraula postveritat no s’ha 
acceptat tan ràpidament com sembla, ja que va sorgir el 1992, 
en un article d’un dramaturg serboamericà. “Hi ha molt autoen-
gany. Sembla que volem viure a la postveritat. Els fets no ens 
importen en el nostre país. Saber la corrupció que hi ha no ge-
nera res. Si ja és difícil que coneguem els fets, quan arriben, no 
importen, les dinàmiques polítiques fan que es converteixin en 
irrellevants. Si Arendt ens ensenya alguna cosa és que tant el 
pessimisme com l’optimisme són formes de protegir-nos. Faci 
el que faci, o tot anirà bé o tot anirà malament “.

Birulés diu que Hannah Arendt va veure que en les societats 
democràtiques una de les vies per negar la realitat objectiva i 
aconseguir la manipulació massiva dels fets i de les opinions 
és la que, “amb el pretext que tothom té dret a la seva pròpia 
opinió, se substitueixen els fets per opinions, es menteix de ma-
nera que fins i tot alguns consideren que aquesta és l’essència 
de la democràcia, però es pot afirmar que, encara que els fets 
creuen opinions, la llibertat d’opinió és una farsa llevat que ga-
ranteixi la informació objectiva i no estiguin en discussió els fets 
mateixos “. És l’anècdota de Clemenceau. El polític francès es-
tava discutint amb un alemany sobre a qui culparia la història de 
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l’inici de la Primera Guerra Mundial. Les interpretacions tenen 
un límit: “Estic segur -va dir Clemenceau- que no dirà que Bèlgi-
ca va envair Alemanya”. “La realitat té la desconcertant costum 
d’enfrontar-nos a l’inesperat”.

Daniel Gamper és professor de Filosofia Moral i Política a la 
Universitat Autònoma de Barcelona. “No és que hi hagi més 
mentides o que siguin més invasives -diu-, sinó que no hi ha 
manera de distingir entre veritat i mentida. Sens dubte els ca-
nals pels quals circulen els missatges, és a dir preferentment 
les xarxes socials, són en gran part responsables d’això. La 
brevetat és necessària per aconseguir una gran difusió. El gali-
maties no permet distingir entre veritat i mentida. S’ha destruït 
el criteri de verificació: els fets “.

“La majoria dels missatges -prossegueix Gamper- en realitat no 
són missatges el contingut dels quals sigui mitjanament objecti-
vable. Són més aviat estímuls produïts per imatges. La fal·làcia 
en l’argument està vinculada al llenguatge. En una societat en 
què impera la comunicació visual, les paraules perden pes i 
poden ser maltractades de moltes maneres “.
“Avui -constata- estem en l’eslògan i, sobretot, en la imatge. No 
és cap novetat; però, ja fa temps que les imatges i per tant les 

relacions públiques són imprescindibles en política i pels po-
ders fàctics. La imatge associada a un missatge comprensible i 
prou transversal mou les masses. Alhora, la societat és cínica, 
i tothom ja ha après a dubtar, o millor dit, cadascú tria de qui 
no desconfia. L’economia capitalista i el seu aparell publicis-
ta han colonitzat l’esfera pública, i les relacions corren el pe-
rill d’enfrontar-se amb patrons economicistes. ‘Gestionem’ les 
emocions i ‘administrem’ la vida. Són dos exemples de pèrdua 
d’humanitat en el llenguatge públic. Potser una de les malalties 
del llenguatge actual sigui l’imperi del eufemisme: el fet que els 
discursos es moguin entre la sinceritat i el cinisme. Trump és 
l’exemple: se’l valora per dir el que pensa i no per pensar abans 
de parlar”.

(...)

Les retallades en educació i cultura accentuen la desculturit-
zació de la població, que, així, es troba amb menys armes per 
pensar per si mateixa i absorbir sense cap crítica els missatges 
del màrqueting polític. En un temps de relativisme (“una veritat 
per a cadascú”) que Colin Crouch ha definit com postdemo-
cràcia, l’anunci que en cinc anys hi haurà més notícies falses 
que veritables pot ser que es compleixi. Però res és gratis. Pot 
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servir perquè la indústria vengui tallafocs, com a excusa per-
què el govern limiti la llibertat d’expressió o d’esperó perquè 
el periodisme rigorós tracti amb objectivitat els fets i els separi 
clarament de l’opinió.

El futur del periodisme, a les mans de 
l’autònom

Una mica més de la quarta part (25%) de periodistes que treba-
llen informant o fent comunicació empresarial o institucional són 
autònoms. Així ho constata l’informe anual que com cada any 
elabora l’Associació de Premsa de Madrid (APM) i que supo-
sa un reflex de la situació real que viu la professió periodística 

a casa nostra. Cal destacar la situació que viuen periodistes i 
comunicadors autònoms. Una situació que, segons afirmen la 
majoria d’enquestats, ve forçada per les circumstàncies de crisi 
que viu el mercat actual i no per elecció pròpia. I és que en tots 
dos casos més de la meitat dels professionals reconeixen que, 
en cas de poder triar, preferirien treballar com contractats.

Entre els autònoms que treballen en periodisme s’observa un 
clar predomini dels homes sobre les dones mentre que són elles 
les que despunten en els llocs de comunicació. Si la tendència 
en el cas dels homes romania estable els últims exercicis, en 
aquesta ocasió es confirma el major protagonisme que han anat 
adquirint les dones en el camp de la comunicació empresarial, 
representant l’any passat un 54,3% enfront del 52, 5% de l’any 
2012.

Treballar per un mitjà o un altre si pot comportar condicions 
professionals dispars. La majoria d’entrevistats desenvolupen 
la seva carrera professional en mitjans nadius digitals (37%), 
seguits pels que ho fan en revistes de paper (31,5%), per 
col·laboradors en desenvolupaments digitals de mitjans con-
vencionals (20,4%) i en últim lloc els que exerceixen com a pro-
fessionals de la premsa diària de paper (19,1%).

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA



ACTUALITAT COMUNICACIÓ DIGITAL PUBLICITAT I MÀRQUETING NOVES EINES COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA EN PROFUNDITAT

EL BUTLLETÍ de l’amic

Té especial rellevància el tipus de relació que mantenen aquests 
professionals enquestats amb les empreses en què col·laboren 
i que confirmen com en els últims anys els autònoms de les 
dues especialitats (periodisme i comunicació) que ho fan en 
més d’una empresa ha experimentat un important creixement, 
situant-se al voltant del 50%. Per contraposició, el percentatge 
de professionals que afirmen fer la seva habilitat per a un únic 
mitjà es manté prop del 18% en el cas dels periodistes i del 16% 
en el dels comunicadors.

Preguntats per les seves expectatives de futur, es produeix un 
consens entre aquests professionals que asseguren que aquest 
passa per ser autònom; en el cas dels periodistes aquesta xifra 
se situa en el 69,1%, mentre que en el dels comunicadors es xi-
fra en un 64,5%. Més radical és la diferent percepció que perio-
distes i comunicadors tenen en relació a la situació del sector. 
En el cas dels primers, gairebé el 56,2% es mostren pessimis-
tes i reticents a pensar que la situació va a millorar, en detriment 
del 63% dels comunicadors que conserven l’esperança en una 
millora. (de Prprensa)

L’ús del català a internet es 
desaccelera malgrat tancar el 2017 
amb un nou rècord

L’ús de la llengua catalana 
a la xarxa segueix creixent 
any rere any, tot i que el 
2017 ho ha fet més lenta-
ment que mai, segons el 
baròmetre impulsat el 2002 
per WICCAC (Webmàsters 
Independents en Català de Cultura i d’Àmbits Cívics), el qual 
analitza la presència del català als webs de grans empreses 
i organitzacions radicades a Catalunya o que hi ofereixen els 
seus productes i serveis.

El 2017 s’ha tancat un nou màxim històric tot i la desaccele-
ració, amb un 65,29% de mitjana d’ús del català a internet. El 
percentatge suposa un creixement interanual de 27 dècimes 
respecte al desembre de 2016, el més baix des de que es va 
posar en marxa aquest baròmetre. A banda, l’any que acabem 
de deixar enrere ha registrat una mitjana del 65,19% en l’ús de 
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la llengua catalana a la xarxa, 55 dècimes més que al 2016, 
també l’increment més minso des de que s’analitzen les dades.

La salut del català a internet varia depenent del sector (WIC-
CAC n’analitza 35). Així, per exemple, a 31 de desembre de 
2017, l’àmbit de diaris, revistes, agències i digitals registrava un 
ús de la llengua catalana del 78,02%, mentre que en el de ràdio, 
televisió, grups de comunicació i productores era del 69,81% 
(en ambdós casos repeteixen el resultat de l’any anterior). Per 
la seva part, el sector informàtica, internet i TIC creix fins al 
63,08% (+1,15), i el de telecomunicacions, electrònica, telefo-
nia mòbil i tecnologia es manté en 43,75%.

Segons el baròmetre de WICCAC, només hi ha dos categories 
que continuen amb un percentatge del 100%, el d’universitats i 
el de teatre i dansa. Per la seva part, l’àmbit que registra un per-
centatge de l’ús del català més baix als seus webs segueix sent 
el d’automòbils i motocicletes, amb el 4,88% (1,22 punts menys 
que el 2016). Es pot ampliar aquesta informació CLICANT AQUÍ  
(de Comunicació 21)

Les bombolles d’opinió o quan la 
veritat no interessa

El periodista José Cervera examina a la revista Cuadernos de 
Periodistas les bombolles d’opinió, “en les discussions en xar-
xes socials, les dades passen a ser irrellevants, les sospites (o 
la imaginació) es converteixen en suport dels rumors i la de-
mostració amb proves fefaents de la mentida només serveix per 
reforçar les creences equivocades i per alimentar el rebuig al 
aliè”. I afegeix: “Les notícies s’inventen, es difonen i defensen, 
i si es demostra que són falses, esdevenen acudits i es descar-
ten amb un encongiment d’espatlles”.

Per a aquest professor de la Universitat Rei Joan Carles, el 
principal problema no resideix en l’existència de notícies falses, 
sinó que al receptor no li importa que ho siguin. Es tracta de 
“usuaris indiferents o, pitjor encara, còmplices” que es retroali-
menten en les seves bombolles d’opinió. “Per resoldre les notí-
cies falses, cal tornar a fer important la veritat”, conclou.

Precisament. en un article publicat recentment a Nieman Re-
ports, de la Fundació Nieman per al Periodisme de la Univer-
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sitat de Harvard, Adrienne Lafrance, directora de TheAtlantic.
com, adverteix dels riscos de la personalització de notícies. 
Estima que el discurs cívic pot ressentir, que es poden fomen-
tar els filtres bombolla i que s’agreujaran els problemes de 
confiança ciutadana en els mitjans. “És imprescindible que els 
mitjans no deixin sols als algoritmes amb la personalització”, 
assevera. (d’AEC)

La predicció més sorprenent sobre el 
futur digital

De les moltes prediccions sobre el desenvolupament digital per 
al 2018, estem davant la menys esperada. I és que Kawandeep 
Virdee, creatiu especialitzat en tecnologia i art interactiu, pensa 
que les fanzines són el futur dels mitjans digitals. En un article 
sobre el futur del periodisme, realitzat a força de dibuixos i publi-
cat a la pàgina niemenlab.com, el creatiu Virdee explica les raons 
per les quals les fanzines, revistes artesanals i experimentals, 
podrien ser la pròxima gran tendència en els mitjans digitals.

Alguns dels arguments de l’autor apunten al caràcter experi-
mental i divers que dota les Fanzines d’una sensació de frescor 

i sorpresa. A més, són anti-formalistes i més properes als seus 
lectors. El creatiu també creu que avui en dia totes les pàgines 
web són iguals, però és possible fer-les més originals i interacti-
ves. Per a això, recomana fer una ullada a la seva pàgina bloo-
pdance.com des del mòbil: n’hi ha prou amb tocar la pantalla i 
agitar el dispositiu perquè la pàgina canti. (d’AEC)
 

El discurs d’A.G. Sulzberger a la 
reunió interna anual “State of The 
Times”
Cada any el diari The New York Times celebra una reunió inter-
na, “State of The Times”, en la qual els principals directius del 
diari s’adrecen a tot l’equip per repassar l’any que acaba i parlar 
dels reptes futurs. 

L’edició d’enguany ha tingut un especial significat per l’anunciat 
relleu en el lloc de màxima responsabilitat del diari, el d’editor, 
que a partir l’1 de gener passarà a estar ocupat per A.G. Sulz-
berger, de 37 anys, fill de l’editor sortint, Arthur Sulzburger, Jr.
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En el seu discurs, A.G. Sulzberger es va comprometre davant la 
direcció del diari -després d’un any en el qual periodísticament 
el Times ha liderat en nombroses ocasions l’agenda informati-
va- a mantenir un pressupost estable de la redacció durant els 
dos pròxims anys. “Per descomptat, haurem de fer canvis per 
seguir el ritme d’un món canviant: haurem d’invertir en algunes 
àrees i reduir en d’altres. Però no prendrem aquestes decisions 
només per complir objectius financers”, va dir.
 
A.G. Sulzberger va recordar que des de la publicació del fa-
mós “Innovation Report” l’any 2014 el NYT ha aconseguit 
més que doblar el nombre de lectors digitals, de subscriptors i 
d’ingressos digitals. El nou editor del Times va apuntar quatre 
coses necessàries per assegurar l’èxit a llarg termini del diari:

• Mantenir un periodisme d’alta qualitat pel que valgui la pena 
pagar.
• La necessitat de fer arribar a un major nombre de persones el 
periodisme que practica el diari.
•  La necessitat d’incrementar les diferents vies d’ingressos di-
gitals.
• La necessitat de crear un gran lloc en el qual treballar, millo-
rant aspectes com la diversitat, la comunicació o el desenvolu-
pament de les carreres professionals dels seus empleats.
 
I A.G. Sulzberger va afirmar que “les pàgines de la Harvard 
Business Review estan plenes d’històries de companyies que 
intenten -i que fracassen- reinventar-se a si mateixes per a una 
nova era”. L’èxit en aquest procés passa per “millorar el nostre 
periodisme i els nostres productes; expandir la nostra audièn-
cia; fer créixer el nostre negoci, i invertir en la nostra cultura”.

(Pel seu interès, El Butlletí de l’AMIC ofereix als seus lectors el 
discurs sencer del nou editor del NYT. CLICAR AQUÍ (del bloc 
d’Ismael Nafría)
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La RAE manté l’antiga definició de 
“periodista”

La Real Acadèmia Espanyola (RAE) no ha modificat l’obsoleta 
definició de “periodista” que, encara que pugui estar en pro-
cés de canvi, la seva definició segueix sent la mateixa. En la 
seva primera accepció es defineix al periodista com a “perso-
na legalment autoritzada per exercir al periodisme”. Legalment 
autoritzada? ¿Això no seria propi d’una dictadura? Segons Ra-
món Salaverría des de fa molts anys “als països democràtics 
l’exercici professional del periodisme no està subjecte a cap 
autorització legal”. Fa aproximadament dos anys, Salaverría va 
enviar una petició formal a la Reial Acadèmia Espanyola en la 
qual deia que era “improcedent” que seguís en peu la definició 
“obsoleta” de periodista en el seu diccionari. 

Al seu torn, la segona accepció de “periodista” de la RAE iden-
tifica al professional de la informació només als que practiquen 
periodisme en un diari o en un mitjà que es dediqui a la ràdio 
o televisió. D’aquesta manera, els periodistes que treballen en 
mitjans en línia o treballen pel seu compte es queden fora de 
l’accepció de periodista.

La Reial Acadèmia Espanyola ha decidit contestar la petició de 
Salaverría amb una carta en què diu que havien llegit el que 
se’ls havia proposat i que la Comissió del Ple havia “estudiat 
i revisat” la seva petició i en la propera edició s’inclouran els 
canvis. No obstant això, fa poques setmanes es van anunciar 
3.000 modificacions entre les quals no es trobava la de “pe-
riodista”. “Encara no ha acabat el seu recorregut, perquè es 
podran afegir propostes i suggeriments o aprovar el sol·licitat”, 
han declarat fonts de l’Acadèmia Espanyola.

En canvi, en el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans la defi-
nició de “periodista” és “Persona que té per professió fer repor-
tatges, entrevistes, etc., en algun dels mitjans de comunicació.” 
(d’Àmbit d’Estratègia i Comunicació)

Neixen els Premis Montserrat Roig de 
Periodisme i Comunicació Social de 
Barcelona
Coincidint amb el seu 25è aniversari, l’Ajuntament de Barcelo-
na ha remodelat els Premis del Consell Municipal de Benestar 
Social als Mitjans de Comunicació per adaptar-los a la reali-
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tat del sector. En aquesta nova etapa, els guardons han estat 
rebatejats com a Premis Montserrat Roig de Periodisme i Co-
municació Social de Barcelona en homenatge a la periodista i 
escriptora.

L’objectiu dels premis impulsats pel Consell Municipal de Be-
nestar Social es manté inalterable: estimular, promoure i incen-
tivar una millor informació i un més bon tractament dels temes 
socials en els mitjans de comunicació. Amplieu la informació 
des d’aquest LINK. (d’AEC)

Patrici Tixis, dircom de Planeta, reelegit 
president del Gremi d’Editors de Catalunya
 
El director de comunicació de Grup Planeta, Patrici Tixis, ha 
estat reelegit de nou president del Gremi d’Editors de Catalun-
ya per l’última assemblea general de l’organització, celebrada 
a Barcelona. Tixis, periodista i diplomat en Direcció i Admi-
nistració d’Empreses per IESE, ja exercia com a president de 
l’organització des de l’any 2015 quan va prendre el relleu de 
Daniel Fernández (Edhasa), que va ser elegit president de la 
Federació de Gremis d’Editors d’Espanya.

La nova junta, segons Tixis, defensarà els drets d’autor, fomen-
tarà la internacionalització de les empreses associades i sen-
sibilitzarà a les administracions sobre la necessitat d’impulsar 
polítiques públiques que fomentin la lectura. El Gremi d’Editors 
de Catalunya agrupa 191 empreses que representen el 50% de 
la producció editorial espanyola. (d’AEC)

Formació al Col·legi de Periodistes

Els Bots en l’era de la comunicació digital.- Barcelona. Di-
lluns 15 de gener (de 15:30h a 20:30h) - Els bots (sistemes 
d’intel·ligència artificial que interactuen amb humans) s‘estan 
apoderant poc a poc dels espais de conversa a les xarxes. En 
aquest curs dirigit per Enrique San Juan entendrem què són, en 
què s’estan aplicant, com ens poden afectar i de quina manera 
podem aprofitar aquesta nova tendència tecnològica al nostre 
favor.

Tècniques de comunicació i expressió escrita.- Barcelo-
na. Dimarts 16 i 23 de gener (de 09:30h a 14:30h) - A través 
d’aquesta formació, a càrrec de Montse Sanahuja, els assis-
tents aprendran a redactar de manera clara, professionalitzada 
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i adaptada als diversos documents corporatius. També sabran 
dotar l’escriptura d’intencionalitat, quan calgui ser persuasius i 
coneixeran diverses eines que facilitaran la tasca d’escriure en 
el seu dia a dia.

Narratives multimèdia: innovar per a un nou públic.- Barce-
lona. Dimecres 17 i 24 de gener (de 09:30h a 14:30h) - Aquest 
curs, impartit per Nereida Carrillo, ensenya a elaborar fotogra-
fies i cronologies interactives, mapes per a internet, històries a 
partir d’elements de xarxes socials, àudios integrats en textos, 
vídeos i reportatges multimèdia. També s’explicarà com redac-
tar de forma adequada per a mòbils i tauletes, ja que els dis-
positius mòbils exigeixen desplegar un tipus de narrativa nova 
i diferent. 

Com parlar de forma eficaç en públic i amb mitjans de co-
municació.- Barcelona. Dijous 18 i 25 de gener (de 09:30h a 
14:30h) - Aquesta formació, dissenyada per Josep M. Brugués, 
proporciona les eines necessàries per afrontar amb èxit qualse-
vol intervenció davant un mitjà de comunicació o un altre tipus 
d’audiència, ja sigui en conferències, presentacions o en entre-
vistes.

Organització d’esdeveniments.- Barcelona. Divendres 19 de 
gener (de 09:30h a 14:30h) - Els objectius d’aquest curs, dirigit 
per Josep Salvat, són capacitar els participants per organitzar 
esdeveniments des d’una perspectiva professional i rigorosa; 
mostrar-los com trobar eines i recursos adequats a cada pres-
supost; desenvolupar la part creativa de l’esdeveniment i treba-
llar metodologies i trucs per gestionar cada projecte de principi 
a fi.
  
Els cursos estan oberts tant als col·legiats/des com a tots 
aquells professionals no membres interessats en la formació 
centrada en el periodisme, la informació i la comunicació, com 
és el cas dels associats a l’AMIC. Els cursos del Col·legi de Pe-
riodistes de Catalunya són bonificables, és a dir que l’empresa 
pot recuperar l’import dedicat a la formació, i el Col·legi gestio-
na els tràmits per poder-ho fer sense càrrec. Més informació a 
https://www.periodistes.cat/formacio. (de CPC)
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Narratofilia: la malaltia del periodisme 
segons Salcedo Ramos
Per Sara Barragán del Rey i Vania Pigeonutt / Bloc Perro Letrado

El cronista i autor de tallers de periodisme narratiu Alberto 
Salcedo Ramos adverteix als periodistes en la Universitat Ibe-
roamericana sobre l’autocomplaença, els textos facilistes i la in-
dulgència amb el poder. Hi ha dues maneres d’escoltar Alberto 
Salcedo Ramos. Una és lúdica, entreté i fa que els assistents 
riguin i es fascinin amb la seva immensa col·lecció de cites, 
cançons, imatges, acudits i històries d’històries.

L’altra forma és aixecant les faldilles al sarcasme i escoltant-lo 
entre línies. Com en tota bona història, aquí està l’essència. Els 

consells de Salcedo Ramos, corresponsal de la revista aleman-
ya Ecos, estan travessats per una crítica incisiva al periodisme 
actual. 

Diu molt seriós que els diaris “porten molt de temps servint més 
per madurar els alvocats que per informar la gent”. Tots riuen. 
Alguns només somriuen. “Cada vegada estic més convençut 
que les veritats que m’interessen les estan comptant els es-
criptors de ficció i que el periodisme, que es dóna cops de pit 
en nom de la veritat, s’està allunyant d’ella o l’està prostituint.

Al·ludint a uns mitjans que no evidencien els abusos del poder, 
ni l’estrangulació de la classe mitjana, ni la desigualtat social, 
Salcedo diu que “hi ha com una por de ficar-se a explicar la 
vida del poderós, del magnat”. Un altre dels vicis que considera 
presents en el periodisme és el que ell anomena la “narratofi-
lia” que consisteix a creure que tot és digne de ser narrat en 
l’autocomplaença. “Tot qui no sap de què dimonis escriurà, co-
mença parlant dels núvols. Hi ha una espècie d’embriaguesa 
del propi discurs facilista”.

Al costat de núvols i el sol que brilla al vespre (com a recur-
sos fàcils però buits en l’escriptura), Salcedo adverteix sobre la 
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desmesura del jo en alguns cronistes i l’afany de protagonisme. 
L’ego, al cap i a la fi, és una cosa del que no escapa a cap 
escriptor, tampoc els periodistes. I, per explicar-ho, Salcedo 
al·ludeix a l’ego d’Orson Welles: “Em fa molta ira quan acabo 
un capítol i la màquina d’escriure no m’ aplaudeix”. El públic 
assistent al taller torna a somriure.

Però el facilisme sembla que també afecta la recerca de temes. 
Per al cronista colombià és una tendència que “s’ha anat men-
jant el periodisme, l’ha anat devorant”. “Els temes han de sortir 
de atrevir-se a mirar. La millor manera de conèixer un lloc que 
no coneixem és atrevir-nos a perdre’ns-hi, caminar sense saber 
on arribarem. Aquest és el periodisme que jo recomano”.

La seva xerrada s’estructura a partir de les preguntes que plan-
teja als talleristes. En la seva pròpia metodologia pedagògica 
està la clau de com troba les seves històries: curiositat i olfacte, 
sustentats sempre en variables periodístiques: “les de sempre”, 
diu, que les històries siguin universals, que afectin per a mal o 
per a bé a un gran nombre de persones i que permetin mostrar 
els conflictes de la societat. Cal veure la vida dels personatges 
i no només escoltar les seves frases”.

Una de les preguntes més freqüents durant el taller gira al vol-
tant del com: Com aconseguir escriure una crònica com Els 
àngels, de Lupe Pintor, que dóna títol al seu últim llibre publicat 
el 2015? O com altres tantes que ha publicat en diversos lli-
bres, antologies i revistes a tot el món i per les quals ha rebut 
nombrosos premis internacionals i s’ha guanyat un prestigi en 
diversos racons del planeta. Ell ho explica una i altra vegada: 
“Les històries estan en els diaris i en les converses del carrer i 
apareixen acompanyant al personatge. Crec en un periodisme 
on un emprengui l’aventura de ficar-se a fons en la realitat i no 
simplement dedicar-se a fer preguntes”. I encara afegeix: “El 
periodista s’ha convertit en un esclau del cometes”. Cal veure 
la vida dels personatges, diu, i no només escoltar les seves 
frases. “Amb l’acció, tinc la veritat”, rebla.

I per aconseguir-ho, una de les seves estratègies és convidar 
als seus entrevistats a dinar. Segons explica, les persones da-
vant el seu plat favorit s’animen a conversar. I si alguna cosa 
li agrada a Salcedo Ramos és un bon menjar. Però no només 
parla amb els seus personatges, també amb si mateix. Cada 
dia, abans d’anar a dormir, registra en una gravadora tot el que 
ha après, el que ha observat, el to de cada persona i fins a la 
forma en que tus. Durant una hora es converteix ell mateix en el 
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seu propi lector. Per entendre, per trobar en el fons mateix dels 
detalls la història que l’estava esperant. Aquí hi ha la vida del 
periodisme, explica apassionadament. Per això no es necessita 
la ficció, “només es necessita ser curiós”.

La ficció és, precisament, un altre dels vicis que ell considera 
pervers en gèneres com la crònica. El problema, per a ell, és 
agafar-li gust a la mentida per embellir les històries. “Amb la 
mentida passa el mateix que amb el sexe, es comença amb la 
vergonya i se li agafa el gustet”. 

Salcedo Ramos s’esforça a aclarir la diferència entre ficció i li-
teratura. La crònica, contesta davant els dubtes dels assistents, 
participa de la literatura tant com del periodisme, és reportaria 
acompanyada d’eines literàries. I què no és la crònica? No és 
un gènere per fer floritures, per llençar bombolles de sabó a 
l’aire, que no tinguin un suport en la realitat i en la informació. 
Hemingway deia: “L’escriptura no és disseny d’interiors sinó ar-
quitectura”. Què fem amb metàfores sense dades? No fem res.

I anima als presents tot dient que el talent es conrea. “Ajudint-
se amb bons editors. Desconfiïn de si mateixos. Surtin de la 
zona de confort. Saltin al buit. Llegeixin molt”. Desconfiar d’un 

mateix, exercir l’autocrítica i violentar els propis prejudicis és, 
per al cronista i director del taller, una necessitat. “De vegades, 
un, des de la prevenció parteix de la moralitat i no de la his-
tòria”, explica. De vegades, els periodistes, estan “massa preo-
cupats per la ideologia”. Salcedo Ramos acaba citant l’escriptor 
colombià Héctor Rojas Herazo: “m’agrada els que busquen la 
veritat, però desconfio dels que creuen que l’han trobat”.
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Carta a un estudiant de periodisme
Per Manuel Castillo, director de Diario Sur, Málaga / Sur

 Estimat alumne de Ciències de la Comunicació i periodista; 
benvolgut col·lega:

L’altre dia vaig estar a la taula rodona en la Universitat de Màla-
ga i vaig poder comprovar la inquietud que us genera l’abisme 
del mercat laboral. Vaig escoltar paraules d’angoixa i també 
d’indignació. També vaig notar certa complaença, algunes ex-
cuses i, en general, poc coneixement del que us trobareu allà 
fora. Lògic.

Per això, potser ficant-me on ningú em demana, m’he animat a 
escriure el que m’agradaria que m’expliquessin si estigués ara 
en la vostra situació. Moltes de les coses no us agradaran, no 
estareu d’acord amb elles o, simplement, us enfadaran. Que 
cadascú reaccioni com consideri més oportú. Edulcorar la reali-
tat seria absurd per part meva i faria un flac favor.

La cosa està molt fotuda. Sí. Serà difícil, encara que no impossi-
ble, que trobeu treball en els mitjans i empreses periodístiques 
tradicionals. I el camí serà generalment llarg, difícil i precari. 
Us exigirà molta il·lusió, molta perseverança, molta autoestima 
i, sobretot, molta resistència enfront de les decepcions. Però 
aquest panorama no és molt diferent al d’altres professions i 
altres sectors que, com el periodisme, està travessant una pro-
funda reconversió. Potser els periodistes en mitjans tradicionals 
no tornin a gaudir, en general, de l’estabilitat i nivell salarial del 
final del segle XX i principis del XXI.

Però no tot està perdut. Ni de bon tros. Aquest panorama tan 
negre no pot amagar les enormes possibilitats que avui ofereix 
el món de la comunicació. El que passa és que moltes d’elles, 
gairebé totes, estan relacionades amb l’entorn digital i audiovi-
sual. Són tasques i professions que potser desconeixeu. O que 
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no us han ensenyat. Per a això crec imprescindible que esteu 
preparats per a la mobilitat geogràfica, per agafar la maleta i 
anar allà on hi hagi oportunitats; formar-se, aprendre, desa-
prendre, millorar i, sobretot, llegir. Llegir molt i a molts. Avui cal 
ser molt bo en alguna cosa, encara que sigui una cosa molt 
especialitzada, encara que et sembli una bestiesa o molt friki; 
cal diferenciar, aportar singularitat i valor, i sobretot tenir una 
enorme i incansable capacitat d’adaptació. Això de Bruce Lee i 
l’aigua. I dosi d’humilitat.

Conec col·legues gairebé acabats de llicenciar que han fet el 
salt a Estats Units, a Brussel·les, a Londres, a Madrid. Hi ha 
una variada oferta de beques amb les quals ampliar la vostra 
formació. I heu d’arriscar, apostar pel que més us agradi, pel 
que us satisfaci, de manera que us ompli personalment. I també 
conec joves treballant a la seva ciutat. I tots ells tenen en comú 
la seva actitud, les seves ganes d’aprendre, de perseverar, de 
gaudir amb el que fan; i també la seva valentia. Sense pors.

Sí, és clar. Però cal viure. Evident, però si creieu que el camí és 
acabar la carrera, fer unes pràctiques a la teva ciutat i que des-
prés us contracti un mitjà a prop de casa i amb un salari raona-
ble esteu absolutament equivocats. Em sap greu. El procés de 

becari és una oportunitat per aprendre; res més. Aquí, en perio-
disme, no existeix el MIR. Aneu a fer pràctiques per absorbir tot 
el que pugueu, a ampliar la vostra agenda, a construir el vostre 
perfil i el vostre CV. No sé com heu arribat a la conclusió que feu 
un favor als mitjans en què realitzeu pràctiques. Desperteu. El 
favor us el fan ells; i a sobre el sistema us recompensa amb un 
ajut econòmic, Petita, això sí (menor a la que rebien els becaris 
fa 25 anys), que no un salari. La recompensa de les beques és 
l’oportunitat d’aprendre i no un contracte laboral o un sou en 
condicions. Tant de bo fos així, però no.

Abandoneu l’autocomplaença. Sou l’hòstia de bons, però hi 
ha molts altres que són l’hòstia de bons també. Fins i tot mi-
llors. Deixeu a casa els prejudicis i els ressentiments i sortiu a 
fer periodisme de veritat. Alguns de vosaltres només critiqueu 
els mitjans tradicionals, al sistema, als periodistes... en comp-
tes d’enfocar el vostre temps en l’ofici. Aprofiteu l’experiència 
d’altres i no deprecieu l’autoocupació. Al cap i a la fi, avui, vo-
saltres mateixos i el vostre mòbil sou un potent mitjà de comu-
nicació. I no cal ser corresponsal de guerra (els que treballen 
en pitjors condicions avui dia, a 30 euros la peça en ocasions), 
ni l’estrella de la nit radiofònica. Pots fer periodisme i comuni-
cació en un petit poble, en qualsevol ciutat, en empreses, en 
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col·lectius, a casa. Sapigueu que avui la comunicació és pre-
sent a totes les empreses i si us agrada més el periodisme, 
ajusteu-vos bé les botes, agafeu la motxilla i a escriure. Però 
recorda, has de ser bo en el que decideixis fer.

Sortiu de la arcàdia feliç com més aviat millor. La pressió, 
aquesta de la qual tant parleu, és consubstancial amb el perio-
disme i la nostra missió com a periodistes és no doblegar-nos 
davant ella i mantenir els nostres valors periodístics i personals. 
De veritat, no hi ha tanta manipulació ni conspiracions en el 
periodisme com creieu. O com us expliquen. Hi ha bon i mal 
periodisme. Podem equivocar-nos, cometre errors, fer-ho ma-
lament... però en aquest país es fa bon periodisme moltes ve-
gades. El primer manament és posar-ho tot en dubte; així que 
penseu i no us cregueu tot el que us diuen sobre el vostre ofici. 
O la vostra professió. Ni tot el bo ni tot el dolent.

Hi ha més llocs de treball per a periodisme i comunicació en 
aquesta època que en qualsevol altra de la història. Hi ha més 
eines que mai, més llocs de treball per sorgir i més necessitats 
que cobrir. Hi són esperant bons professionals. No poseu límits 
a les vostres metes; i molt menys als vostres somnis. Potser us 
heu preparat durant quatre anys per donar una passejada per la 

platja i resulta que del que es tracta és de sobreviure a la meitat 
de la de l’Amazònia.

Aquest ofici és collonut, però enormement exigent. Requereix 
de vocació, esforç, intel·ligència, curiositat, rebel·lia, indepen-
dència, inconformisme, risc, autoconfiança i, sobretot, ganes 
d’explicar històries. I molta molta resistència. Riureu molt. I 
també plorareu. D’emoció i de ràbia.

I sí, es pot viure d’això. I ser feliç. Molt feliç.

Ja ho deia Sant Agustí, cadascú és el que estima.

Un col·lega.
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Miquel Pellicer: “El periodisme ha 
comès pecats que han minat la seva 
credibilitat”
Per Manuel Moreno, periodista / Trecebits

Miquel Pellicer Alapont és periodista i antropòleg, autor de La 
comunicació en l’era Trump (UOC, 2017). Actualment, és direc-
tor de Estratègia y Comunicació en el Grupo Lavinia; articulista 
a Panenka. Membre del Grup Lavinia i del Knight Center for 
Journalism in the Americas.

Miquel, com ha canviat el paper dels mitjans de comunica-
ció en els darrers anys?
Venim de temps en què els mitjans s’han vist sacsejats per cri-
sis en el seu model de negoci, crisi de legitimitat i crisi de cre-
dibilitat. Aquesta triple crisi ha afectat enormement el tipus de 
mitjans resultants que han vist com el nivell d’independència 
quedava tocat. No obstant això, han estat mals temps per als 
mitjans de comunicació però no per al periodisme. Davant la 
dificultat, els periodistes han donat respostes molt interessants, 
creant nous projectes i alçant el nivell amb propostes que vé-
nen a reforçar la independència, la credibilitat i les bones pràcti-
ques. Han estat anys en què s’han desenvolupat projectes rela-
cionats amb el big data, el fact-checking, l’àmbit audiovisual i en 
els quals el fenomen del directe ha estat més present que mai.

La irrupció de fenòmens com el Brexit o Donald Trump ha posat 
a prova la fortalesa dels mitjans de comunicació després de la 
crisi i encara estem en un període de reconversió, de camí cap 
a nous horitzons per explorar. Ja mai més recuperarem el pe-
riodisme com el vam veure fa unes dècades, tenint en compte 
que no podem idealitzar el periodisme del segle XX ni podem 
desprestigiar el periodisme que estem construint al segle XXI.
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Per què desconfiem cada vegada més d’ells? És just fer-
ho? 
Sense fustigar-se, cal reconèixer que el periodisme ha comès 
uns “pecats” que han minat la seva credibilitat i que han qües-
tionat el seu paper de rellevància en la societat actual. Entre 
aquests pecats destacaria l’excessiva relació amb el sistema 
polític, la incomprensió davant els canvis socials, la poca aten-
ció al paper de servei públic, una visió a curt termini, l’excés 
de sensacionalisme o la poca contrastació per uns ritmes de 
producció molt ràpids.

Com a ciutadans, la nostra visió dels mitjans està condiciona-
da a aquest tipus d’elements que ens impedeixen confiar ple-
nament en la feina que es fa. La veritat és que aquesta visió 
catastrofista entela la bona feina que fan milers de periodistes i 
és injust que els justos paguin per pecadors. Cal revertir aques-
ta situació amb projectes, filosofies i mitjans de comunicació 
en els quals prevalgui la bona feina, la idea de servei públic i 
prevalgui també l’ètica professional per sobre de la rapidesa 
de la informació i la cinta sense fi, de consum fàcil i procliu a 
clickbait. Cal desenvolupar un periodisme a foc lent. La irrupció 
de fenòmens com Donald Trump ha posat a prova la fortalesa 
dels mitjans de comunicació

Quina culpa/responsabilitat tenen les xarxes socials en 
això?
Les xarxes socials són una eina fonamental en l’actual ecosis-
tema comunicatiu. Culpabilitzar les xarxes socials de la crisi del 
periodisme seria com culpabilitzar els martells de que hi hagi per-
sones que els fan servir per matar a altres persones. Cal deixar 
d’assenyalar un arbre per veure el bosc. En el moment actual, els 
mitjans de comunicació en general viuen massa enfocats a un 
tipus de distribució de continguts en el qual preval el clickbait, el 
consum paupèrrim de pàgines i les males pràctiques. Cal explo-
rar noves fórmules de distribució de continguts i, de manera cla-
ra, el model de negoci dels mitjans, ara enfocats al consum bulí-
mic de continguts en els quals preval la quantitat i no la qualitat.

El concepte, a més, no és considerar les xarxes socials com 
a elements centrals sinó enfocar que aquestes xarxes socials 
són els productes d’empreses que estan focalitzades a Sillicon 
Valley. Cal considerar com aquesta zona on es concentren les 
principals empreses tecnològiques està redissenyant el perio-
disme, la comunicació i els hàbits de consum, en general. Aquí 
el debat és més extens i cal considerar l’enorme poder que 
acumulen. Donald Trump s’ha adonat ràpidament d’aquesta si-
tuació i per això com a president electe va reunir les principals 
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companyies tecnològiques al desembre de 2016 a la Trump 
Tower. Posteriorment, en juny 2017 les va tornar a reunir en 
l’anomenat American Technology Council a la Casa Blanca.

Quina seria la responsabilitat dels propis mitjans en si?
Hi ha certa miopia per part dels mitjans de comunicació per 
no avançar-se als canvis que s’estan produint. Han deixat, per 
exemple, que el duopoli Google-Facebook marqui les normes 
en l’àmbit de la publicitat digital gairebé sense adonar-se’n. Es-
tan plorant davant del sistema de distribució de continguts que 
han imposat Google i altres companyies socials. Hi ha un curt 
termini urgent. El món està canviant a grans passos i els mi-
tjans no s’adonen que el model de negoci ha de canviar, que la 
relació amb els usuaris està canviant i que la seva idíl·lica idea 
del quart poder s’està quedant petita. Els mitjans de comunica-
ció han de editorialitzar menys i defensar més la idea que són 
part fonamental en la defensa de les idees i de la democràcia.

Fake News, paraula de l’any per a la revista Time... com 
lluitar contra elles?
És una paraula nova però amb un recorregut de moltes dèca-
des. No és un fenomen nou, més aviat, un lloc comú que ara en 
el moment actual s’ha elevat a una categoria global. A la fi del 

segle XIX, l’enfonsament del Maine a Cuba ja va representar 
una notícia falsa que la premsa nord-americana de l’època ja 
es va encarregar de difondre per confrontar Estats Units amb 
Espanya. D’altra banda, què hem de dir de les armes de des-
trucció massiva a l’Iraq que els governs occidentals es van en-
carregar de difondre per justificar una intervenció militar? El que 
ha canviat en tot aquest temps és la rapidesa amb la qual es 
distribueixen continguts no contrastats i continguts falsos per 
provocar una mobilització perllongada.

Els mitjans de comunicació en aquest punt tenen una enorme 
responsabilitat. No es tracta d’alçar la bandera i punt. Cal treba-
llar en el dia a dia per no replicar una comunicació política ba-
sada en les declaracions. M’explico, si Trump diu que els mexi-
cans tenen la culpa de l’augment del crim als Estats Units no 
cal publicar aquestes declaracions simplement com una cosa 
assumida. Es contrasta la informació i s’afegeix la informació 
autèntica sobre el que diu el president. Trump juga a repetir 
mentides i frases simples que al final s’acaben acceptant com 
autèntiques. Com a detall, recentment el Washington Post va 
analitzar una entrevista de Donald Trump al New York Times. 
El resultat va ser prou clar: en mitja hora d’aquesta entrevista, 
Trump havia colat 24 fake news.
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Què ens demostra la victòria de Trump en termes periodís-
tics?
Demuestra que els periodistes hem de trepitjar més el carrer, 
que hem d’intentar investigar més, ser més radicals en la re-
cerca de la veritat, sortir dels clixés i dels llocs comuns. En el 
que ha succeït amb Trump, el Brexit, l’eleccions franceses o el 
Procés a Catalunya subjau cert etiquetatge comú a denominar 
populisme als fenòmens socials que no entenem o no volem 
entendre.

En el cas dels Estats Units, quan al juny de 2015 va anunciar 
que es presentava a la cursa electoral els mitjans de comuni-
cació ho van victorejar perquè pensaven que un pallasso aniria 
bé a unes eleccions amb un camí plàcid per a Clinton. Quan 
es parla de Trump es parla amb massa lleugeresa de la seva 
mentalitat simplista, acriaturada, masclista i despòtica. El per-
sonatge és molt més complex i el reduccionisme dels mitjans no 
fa més que amagar la realitat.

Per als mitjans nord-americans tenir algú com Trump en les 
eleccions animava les audiències i això anava bé per a les rà-
dios, diaris i televisions. Trump està elevant les subscripcions 
a mitjans digitals i els shares van en augment. Les comparei-

xences del secretari de Premsa, Sean Spicer, d’altra banda, 
eren vistes per milions de persones. Sempre hi ha alguna cosa 
que comentar quan es tracta de la nova Casa Blanca. Però em 
pregunto si aquest nou model de negoci per als mitjans de co-
municació en sostenible en el temps.

Trump és conscient que és un gran incentiu per als mitjans i 
s’atreveix a dir que serà candidat el 2020 perquè als mitjans 
de comunicació els interessa un president com ell per vendre 
diaris.
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El “microcontingut” com a tendència i 
cap d’any
Per Estrategia del Contenido

 
Una de les paraules que més s’escoltaran en l’àmbit de la 
comunicació durant que hem començat serà microcontingut. 
Anirà de boca en boca; ja comença a fer-ho. Al pronunciar-la 
es prometran resultats d’absoluta excel·lència. Fins i tot de 
rendibilitat. Però probablement s’estarà oferint qualsevol altre 
cosa dins de la moda creixent del micro. El que en el sector 
dels continguts entenem per microcontingut, rep també altres 
noms. S’anomena contingut molecular per influència de la In-
dústria 4.0. Gartner opta per l’expressió atomic content. I des 

IOT s’anomena contingut volàtil, potser partint de la idea de 
Ray Gallon sobre el context volàtil.

Un repte per als autors de contingut
A grans trets, el microcontingut es constitueix per una peça for-
mada per un únic component, amb capacitat comunicativa per si 
mateixa i amb valor funcional en una situació única de consum 
informatiu en què determinat destinatari és capaç de rebre-la i 
operar amb ella. La peça es reconeix i es comprèn per complet 
d’un sol cop d’ull, amb un mínim esforç per part del receptor.

Des d’una perspectiva tecnològica, la substància informativa 
que es transmet està codificada amb atributs META que indi-
quen als dispositius receptors la seva vigència, valor semàn-
tic, oportunitat i manera d’utilització, de manera que les dades 
són reutilitzables en diferents canals, suports, formats tecnolò-
gics i circumstàncies. És un contingut més líquid, més precís, 
més breu i més versàtil. Les màquines d’intel·ligència artificial 
el comprenen i interpreten. I fins i tot els dispositius Iot poden 
generar-lo.

Probablement la majoria del microcontingut que consumim sigui 
procedent directament de les màquines. Fins i tot és possible 
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que ni tan sols ho consumim nosaltres i ho facin les màquines 
en el nostre lloc, recolzant-se en les seves decisions. Davant 
d’aquest panorama, l’especialista en contingut estructurat Rob 
Hanna considera que, als autors, la moda del microcontingut 
ens exigirà més habilitat tècnica, precisió i dedicació de temps 
per ser originals i extreure’n tot el seu potencial.

Altres tendències “micro” alienes al contingut 
Tot i que el mot ens inundi el 2018, probablement es confondrà 
amb altres termes de la moda micro. Poc té a veure amb els mi-
cromoments que va definir Google per referir-se a experiències 
molt breus, de molt pocs segons, en els quals un individu entra 
en contacte amb una marca, especialment des de dispositius 
mòbils.

Ni amb els microformats, que és una etiquetatge semàntic de 
contingut estructurat per a la construcció d’ snippets. Ni amb el 
microlearning, que és una manera de desgranar els coneixe-
ments a impartir perquè es puguin reorganitzar formant blocs 
de formació diferenciats, generalment en el núvol.

Tampoc tenen a veure, encara que l’expressió original va ser 
la mateixa: microcontingut, amb la matèria a que es referia el 

1998 Jakob Nielsen. La va usar per descriure el que després va 
denominar microcopy. I avui fem servir microcopy.

Si lo micro ven, caldrà preparar-se per trobar el microcontingut 
fins a la sopa. Advertits de l’allau, ens mostrem preocupats per 
la seguretat jurídica de la comunicació mitjançant blocs corpo-
ratius i sobre mètodes de control.

• Control de la inflació normativa en estratègia de contin-
guts. El full de ruta de l’estratègia de continguts d’una organit-
zació ha d’incloure la planificació de mesures correctores de la 
inflació normativa en les guies d’estil i normes de publicació. 
L’obesitat regulatòria es produeix en departaments de comuni-
cació complexos i en companyies que ha unificat la producció 
de tots els seus continguts en una única àrea. En aquestes cir-
cumstàncies, les excepcions i les afegitons a les normes les 
converteixen en incomprensibles, contradictòries o confuses, 
perjudicant la seva eficàcia.

• Gestió de seguretat corporativa en blocs sense gover-
nança.  Alguns directius i empresaris posen el bloc corporatiu 
en les mans dels seus empleats. Els cedeixen el control de la 
comunicació de l’organització sense establir cap control sobre 
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el que facin. Sota el seu únic criteri, els empleats poden estar 
cometent delictes d’informació, contra l’honor o la intimitat de 
les persones, contra la propietat intel·lectual o indústria, i con-
tra el consumidor. A més del mal a la reputació, la companyia 
podria ser condemnada pels tribunals per aquestes pràctiques 
sense control.

• Les recompenses extrínseques en el contingut intencio-
nal.  Un parell de mètodes de disseny de contingut utilitzen 
les recompenses extrínseques per crear l’arquitectura dels mis-
satges. Aquests factors són avantatges que aporta allò sobre 
el que el contingut versa i estan relacionades amb l’acció a la 
qual es convida al destinatari: comprar, descarregar un arxiu, 
subscriure, etcètera. Són factors emocionals i, sovint, incon-
fessables. Només es comprenen en el context del receptor i 
requereixen l’ús de tàctiques individualitzades de comunicació.

• Mètodes d’avaluació prèvia del disseny aplicat al contin-
gut.  Principis i indicacions del mètode d’avaluació prèvia del 
disseny aplicat al contingut. L’objectiu consisteix a adaptar el 
fons i forma per aconseguir una comunicació més eficaç sense 
sacrificar recursos, pressupost o l’escàs compromís amb el pro-
jecte per part d’alguns directius. Els tres mètodes consisteixen 

en la separació del fons i la forma, la comparació de models de 
contingut en ús i la jerarquia comunicativa.
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Com Público va canviar la seva 
estratègia digital i va augmentar la 
seva audiència un 40% en un any
Per Maite Fernández / Red de Periodistas Internacionales

Quan Virginia Alonso va començar com a adjunta a la direc-
ció de Público, va prendre una decisió que molts considerarien 
radical, potser fins suïcida: va decidir desfer-se de la secció 
esportiva. En un país com Espanya, on el futbol és tan sagrat 
com l’església, decidir no cobrir futbol pot ser considerat un sa-
crilegi.

“Vam decidir no cobrir esports a la manera en què fan la resta 
dels mitjans d’informació general (...) No cobrim futbol ni cap 
altre esport”, va explicar Alonso. Público només fa cobertures 
esportives quan estan en línia amb el seu enfocament editorial, 
o quan ocorre un esdeveniment molt rellevant, com que un atle-
ta espanyol guanyi un torneig mundial, va dir. Eliminar la secció 
d’esports va ser part d’una estratègia de contingut més àmplia 
en la qual es va repensar el rol de les seccions que no aporta-
ven grans audiències però que donaven molta feina.

“Quan vaig arribar a Público, em vaig trobar amb una redacció 
molt petita, en què tothom feia una mica de tot”, va explicar 
Alonso, qui va començar el seu nou rol a Público a l’octubre de 
2016, després de treballar en organitzacions com 20Minutos i 
El Mundo. “I no hi havia una concreció de cap a on mirar. Quan 
tothom mira cap a tots els llocs, es dispersa moltíssim l’atenció, 
i la sensació és que no arribes”.

Com que és una redacció petita, el seu equip planifica com 
s’explicaran les històries del dia des del principi, ja que només 
en produeixen unes poques diàriament. “És molt important [per 
a nosaltres] enfocar les nostres històries molt, molt bé”, diu.
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Limitar l’enfocament va ser un dels primers objectius a complir. 
Per això, Alonso i el seu equip van definir les àrees de cobertura 
tenint en compte la línia editorial del diari. Les van anomenar 
“les banderes de Público”.

“I de fet les vam fer públiques. Van publicar un article en el qual 
explicàvem que aquestes serien les nostres banderes, i que la 
nostra informació giraria al voltant d’aquests eixos”.

 

La redacció i l’estratègia editorial s’organitzen al voltant de 
noves àrees temàtiques: dones, medi ambient, diners públics, 
persones vulnerables, drets individuals, drets digitals, així com 
a política i periodisme d’investigació, entre d’altres. A més, van 
crear un petit equip a càrrec de les últimes notícies i les xarxes 
socials, que no existia fins llavors.

“Aquest grupet el que fa és atendre la informació que arriba 
d’agències, la informació que entra des de xarxes socials, tot el 
que no és informació pròpia, però sempre acotada a les nostres 
banderes”, explica Alonso.

Centrar la redacció al voltant d’aquestes àrees temàtiques va es-
tablir rols definits i va generar un augment significatiu en el trànsit. 
“El resultat a la nostra audiència ha estat excepcional. No només 
per això, sinó perquè ho hem complementat amb altres coses”.

Millores en SEO i xarxes socials
Una altra tasca que va assumir Alonso va ser professionalitzar 
l’ús de les xarxes socials a la redacció. L’equip editorial va co-
mençar a programar publicacions a Facebook els caps de set-
mana, a mesurar aquelles publicacions que funcionaven millor i 
a fer transmissions a Facebook Live.
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“Vam començar a utilitzar una eina –EzyInsights- que ens és 
molt útil, i ens permet veure en altres mitjans què els està fun-
cionant i en quin moment. Arran d’això, pautem una estratègia 
del que posem al Facebook”, explica. A més, va contractar un 
consultor extern SEO per millorar el posicionament de les his-
tòries de Público i redissenyar l’equip d’escriptori i el mòbil.

El pla d’acció va ser implementat al gener de 2017. Gràcies a 
tots aquests canvis, el lloc està augmentant la seva audiència 
un 40% mes a mes enfront de 2016 des de febrer, va fer saber 
Alonso.

Més transparència
Un altre projecte que manté ocupada a Alonso és una eina per 
a la traçabilitat de la informació. En aquesta era de notícies fal-
ses, Transparent Journalism Tool (TJTool) té com a objectiu 
descriure el procés de producció de notícies de Público, des de 
com l’equip editorial decideix cobrir una història, a quins autors 
seran assignats per a cobrir-la i perquè es va decidir utilitzar 
certes fonts i no altres.

L’eina, encara en construcció, fa servir codi obert i pot ser utilit-
zada per qualsevol altre mitjà. TJTool compta amb el suport de 

Google i va ser reconeguda com una de les eines més innova-
dores a Europa per la Iniciativa de Notícies Digitals de Google.

“És un exercici de transparència brutal”, va dir Alonso. “Dema-
nem transparència als poders públics però nosaltres, els mi-
tjans, no fem res transparent”.
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Periodisme de pic i pala
Per Eva Vázquez / El Punt Avui

  Si has exercit el periodisme en allò que abans se’n deien co-
marques i que ara es coneix per territori –una vastitud sense 
confins–, tens motius per sentir-se cada vegada més humiliat. 
En tens els motius, però no la necessitat. Vull dir que és perfec-
tament possible dedicar-se a aquest ofici des d’espais, diguem-
ne, marginals i no passar gens de vergonya. El territori, en la 
nova parla instituïda pels mitjans dits cosmopolites, designa 
una espècie de més enllà format per tot de comunitats disper-
ses i pedregoses que

han tingut la desgràcia de caure sota la influència gravitatòria 
d’un centre que alhora els expel·leix i atrau, encara que en la 
variant més estesa adopti el significat benèvol i sovint literal 
de rerepaís. Eugeni d’Ors, que era molt fi, ja havia vorejat el 
terme el 1911 quan va distingir entre les ciutats i les serres. “El 
Noucentisme es caracteritza a Catalunya per aquest fet –escri-
via–: la Ciutat adquireix consciència que és Ciutat. I comença 
a caracteritzar-se per aquest altre: les Serres s’inicien en la 
consciència de què és la Ciutat.” Se’n feien una idea clara, i 
tant, perS què aquesta classe de discurs no feia sinó perpetuar, 
embolcallant-lo d’oripells, l’antic vassallatge entre el món rural 
i el món urbà. Però les serres, ni en el supòsit que fossin cul-
tes, simpàtiques i comprensives, seguint l’analogia orsiana, no 
poden pas arribar a tenir categoria de ciutat, sinó en tot cas, i 
esforçant-s’hi molt, de “segones ciutats”.

El paternalisme que sosté aquesta teoria territorial està tan 
arrelat encara en la mentalitat fins i tot de persones intel·ligents, 
que no fa pas gaire un col·lega barceloní que discrepava del 
criteri periodístic d’un diari local va liquidar la conversa amb un 
exabrupte poc subtil: “Pagerols de merda!” N’hi ha més que no 
ens pensem, de gent que s’imagina els redactors de comar-
ques teclejant a màquina abillats amb faixa, barretina i gaiato.
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Treballar a les redaccions perifèriques s’assembla bastant a 
una resistència passiva. Caves al mateix tros de terra dia rere 
dia i, quan el pic finalment toca fons, hi descobreixes la petita 
bassa del pou de casa teva. És una aigua que bec, no em sap 
greu dir-ho, amb gust: almenys sé d’on raja, quines propietats 
té, amb qui la comparteixo. Més que un món petit, és un món en 
petit, i per més que hi pesi aquell tipisme eucarístic que es com-
plau en la circularitat obsessionant de les festes i tradicions, no 
em sé imaginar un espai més franc i més lliure on encara pugui 
llegir-me, sense fer una ganyota d’estranyesa, la meva mare 
o el meu veí. Alguns n’han dit “periodisme de proximitat”, però 
també podria definir-se com premsa del tacte o, amb més preci-
sió, de la callositat: cadascú cava el seu propi pou, a pic i pala, 
junyit com un bou al seu tros de terra pedregós, i en acabat se’n 
torna a peu a casa.
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